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Q) RGE núm. 4693/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a professorat dels
cursos de gestió d'emergències.
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d'incendis forestals.
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U) RGE núm. 4697/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a policies turístics
a Eivissa.
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V) RGE núm. 4698/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a policies turístics
a Menorca.
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X) RGE núm. 4699/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a policies turístics
a Formentera.
1605
Y) RGE núm. 4700/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxes de l'IBSP
i EBAP.
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Z) RGE núm. 4701/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a curs de gestió i
direcció d'emergències gratuït.
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AA) RGE núm. 4702/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a furgoneta de
la Conselleria d'Interior.
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AB) RGE núm. 4703/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a extracte del
compte d'ajuts a Camariñas.
1605
AC) RGE núm. 4704/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assegurances
dels voluntaris que anaven a Galícia.
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AD) RGE núm. 4705/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a investigació
a la Conselleria d'Interior.
1605
AE) RGE núm. 4706/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcionaris o
alts càrrecs a Galícia el 13 de gener.
1605
AF) RGE núm. 4707/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcionaris o
alts càrrecs a Galícia el 12 d'abril.
1606
AG) RGE núm. 4708/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació de
"Voz de Galicia".
1606
AH) RGE núm. 4709/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures del
dispositiu d'ajuda a Camariñas.
1606
AI) RGE núm. 4710/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a curs de gestió
i direcció d'emergències.
1606
AJ) RGE núm. 4711/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a serigrafies dels
artistes de les Illes Balears.
1606
AK) RGE núm. 4712/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcionari enviat
a Formentera.
1606
AL) RGE núm. 4713/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
al Molí des Comte.
1606
AM) RGE núm. 4714/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
a l'Hotel Palas Atenea.
1607
AN) RGE núm. 4715/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
a l'Hotel Son Vida.
1607
AO) RGE núm. 4716/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
a l'Hotel Valparaíso.
1607
AP) RGE núm. 4717/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
a l'Hotel Maricel.
1607
AQ) RGE núm. 4718/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos IBSP
o EBAP.
1607
AR) RGE núm. 4751/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa a
invasió de domini públic per obres.
1607
AS) RGE núm. 4766/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis
de direcció hotelera.
1608
AT) RGE núm. 4767/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fase
d'execució de projectes finançats amb l'ecotaxa.
1608
AU) RGE núm. 4768/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
no iniciats.
1608
AV) RGE núm. 4769/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a data
d'execució.
1608
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AX) RGE núm. 4770/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
fundació Diversitat 21.
1608
AY) RGE núm. 4771/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ètica de la vida
privada.
1608
AZ) RGE núm. 4772/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a control ètic.
1608
BA) RGE núm. 4773/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació
de detectius.
1609
BB) RGE núm. 4774/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedició oficial
a Moscou.
1609
BC) RGE núm. 4775/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones no
membres de l'expedició oficial a Moscou.
1609
BD) RGE núm. 4776/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos
mensuals a Costa Nord.
1609
BE) RGE núm. 4777/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del personal
contractat a Costa Nord.
1609
BF) RGE núm. 4778/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingrés de
114.459,94 euros.
1609
BG) RGE núm. 4779/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses de
manteniment de Costa Nord.
1609
BH) RGE núm. 4780/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació per
visites a Costa Nord.
1609
BI) RGE núm. 4781/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels concerts
o de les actuacions a Costa Nord.
1610
BJ) RGE núm. 4782/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos per
concerts o per actuacions a Costa Nord.
1610
BK) RGE núm. 4783/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entrades venudes
a Costa Nord per concerts o actuacions.
1610
BL) RGE núm. 4784/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a invitacions
repartides per assistir a concerts a Costa Nord.
1610
BM) RGE núm. 4785/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost per tots
els conceptes de Costa Nord.
1610
BN) RGE núm. 4786/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empresa pública
d'adscripció de Costa Nord.
1610
BO) RGE núm. 4787/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a regals fets per
persones relacionades amb Costa Nord.
1610
BP) RGE núm. 4788/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a revocació de
la clausura de l'Hotel Bahía Park.
1611
BQ) RGE núm. 4789/04, de l'Hble. Sr. D iputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mecanisme
administratiu per revocació de la clausura de l'Hotel Bahía Park.
1611
BR) RGE núm. 4790/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
encarregades de cercar factures a la Presidència del Govern.
1611
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BS) RGE núm. 4791/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
encarregades de cercar factures a la Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals.
1611
BT) RGE núm. 4792/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
encarregades de cercar factures a la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports.
1611
BU) RGE núm. 4793/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
encarregades de cercar factures a la Conselleria de Salut i Consum.
1611
BV) RGE núm. 4794/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
encarregades de cercar factures a la Conselleria d'Educació i Cultura.
1611
BX) RGE núm. 4795/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
encarregades de cercar factures a la Conselleria de Turisme i Portaveu del Govern.
1612
BY) RGE núm. 4796/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
encarregades de cercar factures a la Conselleria de Medi Ambient.
1612
BZ) RGE núm. 4797/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
encarregades de cercar factures a la Conselleria de Treball i Formació.
1612
CA) RGE núm. 4798/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
encarregades de cercar factures a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia.
1612
CB) RGE núm. 4799/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
encarregades de cercar factures a la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
1612
CC) RGE núm. 4800/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del G rup Parlamentari Socialista, relativa a persones
encarregades de cercar factures a la Conselleria de Presidència i Esports.
1612
CD) RGE núm. 4801/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
encarregades de cercar factures a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.
1612
CE) RGE núm. 4802/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni D iéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
encarregades de cercar factures a la Conselleria d'Interior.
1613
CF) RGE núm. 4803/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores fora
d'horari laboral dedicades a cercar factures a la Presidència del Govern.
1613
CG) RGE núm. 4804/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores fora
d'horari laboral dedicades a cercar factures a la Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals.
1613
CH) RGE núm. 4805/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores fora
d'horari laboral dedicades a cercar factures a la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports.
1613
CI) RGE núm. 4806/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores fora d'horari
laboral dedicades a cercar factures a la Conselleria de Salut i Consum.
1613
CJ) RGE núm. 4807/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores fora d'horari
laboral dedicades a cercar factures a la Conselleria d'Educació i Cultura.
1613
CK) RGE núm. 4808/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores fora
d'horari laboral dedicades a cercar factures a la Conselleria de Turisme i Portaveu del Govern.
1613
CL) RGE núm. 4809/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores fora
d'horari laboral dedicades a cercar factures a la Conselleria de Medi Ambient.
1614
CM) RGE núm. 4810/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores fora
d'horari laboral dedicades a cercar factures a la Conselleria de Treball i Formació.
1614
CN) RGE núm. 4811/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores fora
d'horari laboral dedicades a cercar factures a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia.
1614
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CO) RGE núm. 4812/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores fora
d'horari laboral dedicades a cercar factures a la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
1614
CP) RGE núm. 4813/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores fora
d'horari laboral dedicades a cercar factures a la Conselleria de Presidència i Esports.
1614
CQ) RGE núm. 4814/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores fora
d'horari laboral dedicades a cercar factures a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.
1614
CR) RGE núm. 4815/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores fora
d'horari laboral dedicades a cercar factures a la Conselleria d'Interior.
1614
CS) RGE núm. 4816/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores laborals
dedicades a cercar factures a la Presidència del Govern.
1615
CT) RGE núm. 4817/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores laborals
dedicades a cercar factures a la Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals.
1615
CU) RGE núm. 4818/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores laborals
dedicades a cercar factures a la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports.
1615
CV) RGE núm. 4819/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores laborals
dedicades a cercar factures a la Conselleria de Salut i Consum.
1615
CX) RGE núm. 4820/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores fora
d'horari laboral dedicades a cercar factures a la Conselleria d'Educació i Cultura.
1615
CY) RGE núm. 4821/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores laborals
dedicades a cercar factures a la Conselleria de Turisme i Portaveu del Govern.
1615
CZ) RGE núm. 4822/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores laborals
dedicades a cercar factures a la Conselleria de Medi Ambient.
1615
DA) RGE núm. 4823/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores laborals
dedicades a cercar factures a la Conselleria de Treball i Formació.
1616
DB) RGE núm. 4824/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores laborals
dedicades a cercar factures a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia.
1616
DC) RGE núm. 4825/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores laborals
dedicades a cercar factures a la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
1616
DD) RGE núm. 4826/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores laborals
dedicades a cercar factures a la Conselleria de Presidència i Esports.
1616
DE) RGE núm. 4827/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores laborals
dedicades a cercar factures a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.
1616
DF) RGE núm. 4828/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores laborals
dedicades a cercar factures a la Conselleria d'Interior.
1616
DG) RGE núm. 4829/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones que
donaren instruccions per a la recerca de factures a la Presidència del Govern.
1616
DH) RGE núm. 4830/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones que
donaren instruccions per a la recerca de factures a la Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals.
1617
DI) RGE núm. 4831/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones que
donaren instruccions per a la recerca de factures a la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports.
1617
DJ) RGE núm. 4832/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones que
donaren instruccions per a la recerca de factures a la Conselleria de Salut i Consum.
1617
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DK) RGE núm. 4833/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones que
donaren instruccions per a la recerca de factures a la Conselleria d'Educació i Cultura.
1617
DL) RGE núm. 4834/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones que
donaren instruccions per a la recerca de factures a la Conselleria de Turisme i Portaveu del Govern.
1617
DM) RGE núm. 4835/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones que
donaren instruccions per a la recerca de factures a la Conselleria de Medi Ambient.
1617
DN) RGE núm. 4836/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones que
donaren instruccions per a la recerca de factures a la Conselleria de Treball i Formació.
1617
DO) RGE núm. 4837/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones que
donaren instruccions per a la recerca de factures a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia.
1618
DP) RGE núm. 4838/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones que
donaren instruccions per a la recerca de factures a la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
1618
DQ) RGE núm. 4839/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones que
donaren instruccions per a la recerca de factures a la Conselleria de Presidència i Esports.
1618
DR) RGE núm. 4840/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones que
donaren instruccions per a la recerca de factures a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.
1618
DS) RGE núm. 4841/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones que
donaren instruccions per a la recerca de factures a la Conselleria d'Interior.
1618
DT) RGE núm. 4845/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a calendari d'actuacions en la construcció de residències i centres a Mallorca.
1618
DU) RGE núm. 4846/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a finançament de residències i centres a Mallorca.
1618
DV) RGE núm. 4847/04, de l'Hble. Sr. Diputat M iquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a evolució de la sinistralitat laboral a Eivissa i Formentera.
1619
DX) RGE núm. 4848/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a membres adherits als consorcis de recursos sociosanitaris i assistencials.
1619
DY) RGE núm. 4849/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a tècnic de prevenció de riscos laborals a Eivissa i Formentera.
1619
DZ) RGE núm. 4850/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a tècnic de prevenció de riscos laborals a Eivissa i Formentera.
1619
EA) RGE núm. 4851/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a places que corresponen a l'Estat als centres fets pel conveni amb l'IMSERSO.
1619
EB) RGE núm. 4852/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a funcions de recerca i d'investigació als centres fets per l'IMSERSO.
1619
EC) RGE núm. 4853/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a aportacions al Consell de Menorca per a recursos sociosanitaris i assistencials.
1619
ED) RGE núm. 4854/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a quantitats que es preveu transferir al consorci de recursos sociosanitaris d'Eivissa i Formentera.
1620
EE) RGE núm. 4855/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a quantitats transferides al consorci de recursos sociosanitaris d'Eivissa i Formentera.
1620
EF) RGE núm. 4856/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a finançament de residència d'assistits a Menorca.
1620
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EG) RGE núm. 4857/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds, relativa
a finançament de centre de dia a Formentera i residència s'assistits d'Eivissa.
1620

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 4745/04, del Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa a la no admissió a tràmit d'una demanda per
qüestions de llengua.
1620

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN A PREGUNTES
A) A la pregunta RGE núm. 1957/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a ajudes als
ajuntaments per a la seguretat de les platges.
1621
B) A la pregunta RGE núm. 1969/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a fira Menorca
Agroalimentària.
1621
C) A la pregunta RGE núm. 2409/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a empreses
informàtiques que fan feina pel Govern de les Illes Balears.
1621
D) A la pregunta RGE núm. 3125/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a creació de llocs de
feina per Globalia.
1621
E) A la pregunta RGE núm. 3126/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a programes de
formació ocupacional.
1621
F) A la pregunta RGE núm. 3127/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a construcció del CAT.
1621
G) A la pregunta RGE núm. 3128/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a Fons Estructurals
FEDER.
1622
H) A la pregunta RGE núm. 3129/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a ajudes donades a
Globalia per la creació de llocs de feina.
1622
I) A la pregunta RGE núm. 3130/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a ajudes donades a
Globalia per la creació de llocs de feina per a dones.
1622
J) A la pregunta RGE núm. 3138/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a Copa de las
Naciones de pesca submarina.
1622
K) A la pregunta RGE núm. 3139/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i M artí, relativa a Trofeu Illes
Balears de pesca submarina.
1622
L) A la pregunta RGE núm. 3140/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a Fira de la Ciència
d'Eivissa.
1623
M) A la pregunta RGE núm. 3141/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a conveni signat
amb la Direcció General de Costes.
1623
N) A les preguntes RGE núm. 3142/04 i 3143/04, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Maria del Carme Garcia i Querol, relatives
a aportacions a les fires de la Ciència i la Tecnologia, i a fires de la Ciència i la Tecnologia, respectivament.
1623
O) A la pregunta RGE núm. 3144/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a dada d'atur a les Illes
Balears.
1623
P) A la pregunta RGE núm. 3145/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a descens de l'atur a les
Illes Balears.
1624
Q) A la pregunta RGE núm. 3146/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a competències de Justícia.
1624
R) A la pregunta RGE núm. 3147/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a projectes d'orientació
laboral amb consells insulars.
1624
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S) A la pregunta RGE núm. 3148/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a diagnòstics tecnològics
a Menorca.
1624
T) A la pregunta RGE núm. 3149/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a diagnòstics tecnològics
a Eivissa.
1625
U) A la pregunta RGE núm. 3154/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a càrrecs directius de
RTVIB.
1625
V) A la pregunta RGE núm. 3156/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Agenda Local 21.
1625
X) A la pregunta RGE núm. 3157/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a xarxa de sostenibilitat.
1625
Y) A la pregunta RGE núm. 3158/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Agenda Local 21.
1625
Z) A la pregunta RGE núm. 3159/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a transparència pública.
1625
AA) A les preguntes RGE núm. 3160/04 i 3161/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a ajudes
a ajuntaments de Menorca i d'Eivissa.
1626
AB) A la pregunta RGE núm. 3228/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a programes
d'iniciació professional als centres escolars.
1626
AC) A la pregunta RGE núm. 3329/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a suport als
ajuntaments per al desenvolupament de l'Agenda Local 21.
1626
AD) A la pregunta RGE núm. 3330/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a estudis de
valoració de les rissagues en el port de Ciutadella.
1626
AE) A la pregunta RGE núm. 3339/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a retribucions del
director gerent del Servei de Salut de les Illes Balears.
1627
AF) A la pregunta RGE núm. 3342/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a unitat
infantojuvenil.
1627
AG) A la pregunta RGE núm. 3345/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a fòrum de la sida.
1627
AH) A la pregunta RGE núm. 3346/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a consell de la sida.
1627
AI) A la pregunta RGE núm. 3347/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a decret de
subvencions.
1627
AJ) A la pregunta RGE núm. 3348/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a Pla regional de la
sida.
1627
AK) A la pregunta RGE núm. 3349/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a registre de sida.
1628
AL) A la pregunta RGE núm. 3350/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a targeta bàsica.
1628
AM ) A la pregunta RGE núm. 3351/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a compra de
l'Hospital Militar.
1628
AN) A la pregunta RGE núm. 3352/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a pressupost de la
Direcció General de Presidència.
1628
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AO) A la pregunta RGE núm. 3353/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a increment de places
de nounats.
1628
AP) A la pregunta RGE núm. 3356/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, relativa a programes de benestar
social.
1629
AQ) A la pregunta RGE núm. 3357/04, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Andreu B osch i Mesquida, relativa a infraestructures
sociosanitàries.
1629
AR) A les preguntes RGE núm. 3358/04 a 3370/04, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives a
viatges realitzats pel personal de totes les conselleries des de l'1 de juny del 2003 fins al 15 de maig del 2004.
1629
AS) A la pregunta RGE núm. 3374/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Seguí i Pons, relativa a temporada de caça
del tord.
1629
AT) A la pregunta RGE núm. 3375/04, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria Seguí i Pons, relativa a avançar-prorrogar
la temporada de caça del tord.
1629

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 4615/04, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme.
1630

3.17. INFORMACIÓ
A) SolAlicitud de convocatòria de sessió extraordinària i urgent del Ple del Parlament de les Illes Balears (RGE núm. 4762/04).
1630

4. INFORMACIONS
A) Renúncia a la condició de diputada de l'Hble. Sra. Joana Maria Seguí i Pons, del Grup Parlamentari Socialista.

1630
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La M esa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 28 de juliol del 2004, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 4618/04, de creació del Col Alegi Oficial de
guies turístics de les Illes Balears.
Així mateix, atès l'escrit RGE núm. 4881/04, presentat pel
Grup Parlamentari Socialista, la Mesa acordà que els Hbles.
Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen d'un termini
ampliat de presentació d'esmenes, davant la Mesa de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, que finalitzarà
el proper dia 20 de setembre, a les 14,00 hores.
Palma, a 28 de juliol del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Maria Rosa estaràs i Ferragut, secretària del Consell de
Govern de les Illes Balears
CERTIFICA

que el Consell de Govern de les
Illes Balears, en sessió de dia 25 de
juny del 2004, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

10. Aprovació del Projecte de llei de creació del ColAlegi
Oficial de guies turístics de les Illes Balears.
El Consell de Govern, a proposta de la consellera de
Presidència i Esports, adopta l'acord següent:
"Primer. Aprovar el Projecte de llei de creació del Col Alegi
Oficial de guies turístics de les Illes Balears.
Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord amb
l'article 112 del Reglament de la Cambra, el Projecte de llei de
creació del Col Alegi Oficial de guies turístics de les Illes
Balears."
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 25 de juny del 2004.
La secretària del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

A)
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PROJECTE DE LLEI DE CREACIÓ DEL COL ALEGI
OFICIAL DE GUIES TURÍSTICS DE LES ILLES
BALEARS
EXPOSICIÓ DE M OTIUS
Mitjançant el Reial Decret 3.401/1983, de 23 de novembre,
es varen traspassar a la comunitat autònoma de les Illes Balears
totes les competències en matèria de turisme, algunes de les
quals han estat objecte d’atribució als consells insulars,
mitjançant les corresponents Lleis del Parlament de les Illes
Balears.
D’altra banda, l’article 11. 15 de l’Estatut d’autonomia de
les Illes Balears, d'acord amb la redacció que li dóna la Llei
orgànica 3/1999, de 8 de gener, disposa que corresponen a la
comunitat autònoma de les Illes Balears les competències de
desplegament legislatiu i d’execució en matèria de
corporacions de dret públic representatives d’interessos
econòmics i professionals, que s'han d'exercitar dins el marc de
la legislació bàsica de l’Estat.
Desplegant aquest precepte s’aprovà la Llei 10/1998, de 14
de desembre, de colAlegis professionals de les Illes Balears.
D'acord amb l’article 3 de la Llei esmentada, la creació de
colAlegis professionals s'ha de fer per llei i la proposta de la
iniciativa legislativa la poden instar la majoria dels
professionals interessats. Aquesta iniciativa ha estat realitzada
per la Associació Professional de Guies Turístics de les Illes
Balears.
Hi ha constància escrita de la professió de guia turístic en
diferents documents del primer terç del segle passat (anuncis i
publicacions). M és envant i cap el 1947 es realitzen els primers
examens per a guies en els quals era preceptiu el coneixement
d’un sol idioma estranger. L’exigència d’un major nivell
acadèmic es va consolidar al llarg del temps, perfilant ja
l’activitat de guia turístic com a professió. Mitjançant sengles
Ordres Ministerials del Ministeri d’Informació i Turisme de 26
de febrer de 1963, que regula l’activitat turística de mediació
(Agències de Viatge) i de 31 de gener de 1964, que regula el
Reglament per a guies, per a l’obtenció del títol del qual,
s’establien diferents requisits en el l’exercici d’activitats
turísticoinformatives privades. L’Ordre esmentada establia, en
el Títol I, tres tipus de guia, els quals facultaven per a l’exercici
professional d’activitats turísticoinformatives: Guia de
Turisme; Guia Intèrpret de Turisme i Correu de Turisme.
El Reglament esmentat, va estar vigent fins el 13 de
desembre de 1995, que es va derogar per l’Ordre del Ministeri
de Comerç i Turisme d’1 de desembre de 1995, a conseqüència
de la Sentència de 22 de març de 1994 del Tribunal de Justícia
de la Comunitat Europea, que va declarar imcompatibles amb
el tracat de la Comunitat Econòmica Europea alguns preceptes
de l’Ordre del M inisteri d’Informació i Turisme de 31 de gener
de 1964, per la qual s’establia el Reglament per a l’exercici
d’activitats turísticoinformatives privades. Aquesta derogació
va produir un buit legal fins la publicació del Decret 112/1996,
de 21 de juny, pel qual es regula l’habilitació de guia turístic a
les Illes Balears, modificat pel Decret 90/1997, de 4 de juliol,
i pel Decret 136/2000 de 30 de setembre, que modifica l’article
10 en relació al reconeixement de títols. I per desplegar alguns
aspectes concrets del Decret 112/1996 esmentat, l’Ordre del
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conseller de Turisme de 26 de maig de 1997, es refereix a la
creació del Registre de Guies Turístics i a la regulació dels
document habilitants per a l’exercici de la professió.

a) Els requisits per a l’adquisició de la condició de
colAlegiat, circumstància que permetrà participar en l'Assemblea
Constituent del Col Alegi.

Així mateix, la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística
de les Illes Balears (BOIB núm. 41 d’1 d’abril), regula en el
Capítol III, del Títol I, articles 46 i 47, sota els epígrafs de
concepte de guia turístic (46) i formació professional (47)
l’activitat en què consisteix la professió de guia turístic.

b) El procediment de convocatòria i desenvolupament de
l’Assemblea Constituent, la qual s'ha de publicar en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i en els diaris de major difusió
d'aquesta comunitat.
Disposició transitòria segona.

L’exercici de la professió de guia turístic de les Illes
Balears exigeix una formació i comporta un coneixement
profund de la idiosincràsia de l’entorn balear, tant en els
aspectes geogràfics com en els històrics i socials. Així doncs,
es considera oportú i necessari crear un col Alegi professional
que integri els professionals que, amb la titulació suficient,
desenvolupin les funcions de guia turístic i dotar aquest
colAlectiu amb l’organització necessària per defensar-ne els
interessos professionals i generals a l’àmbit de les Illes Balears
d’acord amb l’articulat següent:
Article 1.
1. Es crea el Col Alegi Oficial de Guies Turístics de les Illes
Balears, com una corporació de dret públic amb personalitat
jurídica pròpia i plena capacitat per acomplir les seves
finalitats.

L’Assemblea Constituent:
a) Ha d’aprovar, si n'és el cas, la gestió de la comissió
gestora en la constitució del Col Alegi.
b) Ha d’aprovar els Estatuts definitius del Col Alegi.
c) Ha d’elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs
corresponents als òrgans colAlegiats.
Disposició transitòria tercera
Una vegada aprovats, els estatuts definitius s'han de
trametre a l’òrgan competent de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, juntament amb el certificat de
l’acta de l’Assemblea Constituent, a l’efecte que se'n pronunciï
sobre la legalitat i ordeni que es publiquin en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.

2. L'estructura interna i el funcionament han de ser democràtics
i s'ha de regir, en les seves actuacions, per la normativa bàsica
estatal en matèria de colAlegis professionals, per la normativa
autonòmica que la desplegui legalment o reglamentàriament;
per aquesta llei de creació, pels seus propis Estatuts, per la resta
de normativa interna i totes aquelles que li siguin d'aplicació
general o subsidiària.

Disposició transitòria quarta

Article 2.

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El Col Alegi Oficial de G uies Turístics de les Illes Balears
agrupa els qui tenen l’habilitació oficial de guia turístic de les
Illes Balears.
Article 3.

El Col Alegi de Guies Turístics de les Illes Balears obtendrà
la capacitat plena d’obrar des de la constitució dels seus òrgans
definitius de govern.
Disposició final

Palma, a 25 de juny de 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.
El president:
Jaume Matas i Palou.

L’àmbit territorial del Col Alegi és el de les Illes Balears.
Article 4.
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Per l’exercici de la Professió de guia turístic de les Illes
Balears és requisit imprescindible la incorporació al Col Alegi de
Guies Turístics de les Illes Balears, i tot això sense perjudici
del que disposi la legislació bàsica estatal.
Disposició transitòria primera.
L’Associació de Guies Turístics de les Illes Balears, crearà,
amb caràcter provisional una comissió gestora que
s’encarregarà, en el termini de sis mesos comptadors des de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, de la redacció d’uns estatuts
provisionals i de convocar una assemblea constituent, la qual,
en qualsevol cas, ha de garantir la participació dels
professionals que exerceixin les seves funcions com a guia
turístic a l’àmbit territorial de les Illes Balears. Els estatuts
provisionals han de regular:

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 28 de juliol, d'acord amb l'article 126.2 del Reglament del
Parlament, admeté a tràmit la Proposició de llei RGE núm.
4626/04, dels Grups Parlamentaris Popular i Mixt, de
comercialització d'estades turístiques a habitatges.
Palma, a 28 de juliol del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
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Àmbit d’aplicació.
Les disposicions d’aquesta llei han de ser d’aplicació a:

D’acord amb allò previst a l’article 126 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular i el Grup Parlamentari Mixt presenten,
per a ser tractada davant el Ple del Parlament, la proposició de
llei següent:

1. Les persones físiques o jurídiques que directament o
indirectament duguin a terme la comercialització d’estades
turístiques situades a les Illes Balears.

PROPOSICIÓ DE LLEI DE COM ERCIALITZACIÓ
D’ESTADES TURÍSTIQUES A HABITATGES

2. Els usuaris dels habitatges situats a les Illes Balears que es
comercialitzin sota aquesta modalitat.

EXPOSICIÓ DE M OTIUS

3. Els habitatges objecte de comercialització d’estades
turístiques a les Illes Balears.

El desenvolupament i els canvis produïts en la indústria
turística en els darrers anys com a conseqüència de múltiples
factors, amb l’enorme importància que aquest sector té a
l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, obliguen
el legislador a emprendre contínuament mesures que permetin
l’adaptació a la realitat econòmica i social a les Illes Balears.
En els darrers anys, fonamentalment, s’observa en la nostra
comunitat la tendència progressiva d’optar per estades de
vacances a immobles que queden fora de l’àmbit normatiu
existent. Són necessaris, per tant, un estudi permanent i una
atenció constant, que imposen la societat en general i
fonamentalment els usuaris i consumidors turístics a l’hora
d’elegir les destinacions i els llocs en què han de passar
períodes de vacances.
Aquesta llei té per objectiu la regulació de la
comercialització d’estades turístiques a habitatges situats a les
Illes Balears. Aquest, amb unes característiques definides, han
d’haver obtingut de manera prèvia l’acreditació de qualitat
corresponent atorgada per l’organisme autonòmic competent i
en cap cas han d’adquirir la condició d’establiments
d’allotjament.
La norma que ara es crea, juntament amb la Llei 2/1999, de
24 de març, general turística de les Illes Balears; el Decret
8/1998, de 23 de gener, pel que es regulen els habitatges
turístics de vacances, i la resta de normativa de
desenvolupament en aquesta matèria, pretén ser un instrument
més d’ajuda per atendre aquesta nova modalitat d’allotjament
turístic.
Finalment, forma el nucli de la llei la regulació dels règims
jurídics de la figura del comercialitzador i de l’usuari i són
significatives les característiques i la definició dels habitatges
alAludits objecte de comercialització.
Article 1.
Objecte de la llei.
1. L’objecte d’aquesta llei és la regulació de l’activitat
consistent en la comercialització d’estades turístiques a
habitatges a l’àmbit territorial de les Illes Balears.
2. Els aspectes que es regulen a l’empara d’aquesta llei són els
següents:
- Règim jurídic del comercialitzador.
- Règim jurídic de l’usuari.
- Tipologia dels habitatges.
Article 2.

Article 3.
Comercialització d’estades turístiques.
1. Es comercialitzen estades turístiques a habitatges sempre que
aquestes es duguin a terme per mitjà d’operadors o qualssevol
dels canals de comercialització turística i quan s’ofereixin amb
serveis turístics de conformitat amb el que disposa l’article
següent.
2. Sense perjudici d’això, s’entendrà que hi ha comercialització
d’estades quan no es pugui acreditar documentalment, d’acord
amb la normativa aplicable, que la contractació efectuada sigui
conforme a la legislació sobre arrendaments urbans, rústics o
lleis especials.
3. Les estades que es comercialitzin turísticament hauran de
consistir en la cessió temporal de l’ús i gaudi de la totalitat de
l’habitatge, per la qual cosa no es permet la formalització de
contractes per habitacions o la coincidència dins de l’habitatge
d’usuaris que hagin formalitzat contractes diferents.
Article 4.
Concepte de serveis turístics.
A l’efecte d’aquesta llei, són serveis turístics aquells que el
comercialitzador ofereixi directament o indirectament a l’usuari
amb l’objectiu de facilitar l’estada, de conformitat amb el que
estableix l’article 7.2.e).
Article 5.
Registres de comercialització d’estades turístiques a
habitatges.
1. Es crea el Registre General de Comercialització d’Estades
Turístiques a Habitatges de les Illes Balears la gestió del qual
correspon a la conselleria competent en matèria de turisme de
les Illes Balears.
2. En aquest registre s’hauran d’inscriure els comercialitzadors
d’estades turístiques a habitatges, després de l’aportació de la
documentació preceptiva prèvia que s’ha d’establir
reglamentàriament.
3. Els comercialitzadors d’estades turístiques a habitatges
hauran d’actualitzar la informació facilitada al Registre General
permanentment.
4. Els consells insulars competents en matèria d’ordenació
turística hauran de crear i gestionar els registres propis, els
quals hauran de contenir les mateixes dades que el Registre
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General previst en el paràgraf primer d’aquest article, referits
a l’àmbit territorial corresponent.
5. Qualsevol alta, baixa o modificació en un registre insular
haurà de ser comunicada pel consell insular corresponent a la
conselleria competent en matèria de turisme del Govern de les
Illes Balears per a l’assentament en el Registre General.
TÍTOL I
SUBJECTES DE L’ACTIVITAT DE
COM ERCIALITZACIÓ D’ESTADES TURÍSTIQUES
A HABITATGES
Capítol I

e) La prestació efectiva de tots els serveis oferts que
s’hauran de determinar reglamentàriament i que en tot cas
inclourà:
- Neteja periòdica de l’habitatge.
- Roba de llit, llenceria, parament de casa en general i la
reposició d’aquests.
- Manteniment de les instalAlacions.
- Servei d’atenció al públic en horari comercial.
f) Presentar davant l’administració turística competent la
relació dels habitatges que comercialitzin i mantenir-la
actualitzada permanentment.

Article 6.
Concepte.

g) Proporcionar a l’usuari informació veraç i completa dels
serveis oferts.

Són comercialitzadors d’estades turístiques a habitatges les
persones físiques o jurídiques que realitzen l’activitat descrita
en l’article 3.

h) Posar a disposició del client un manual d’ús de
l’habitatge el contingut del qual s’ha d’establir
reglamentàriament.

Article 7.
Obligacions.

i) Disposar d’un servei d’assistència telefònica a l’usuari
durant les 24 hores.

1. Amb caràcter previ a l’inici de l’activitat, els
comercialitzadors d’estades turístiques a habitatges tindran les
obligacions següents:

j) Disposar d’un centre o local de relació amb els usuaris
turístics, als efectes administratius, assistencials i
d’informació sobre l’habitatge.

a) Obtenir les autoritzacions, llicències o títols legalment
exigibles per al desenvolupament de la seva activitat.

k) Incloure en tota la publicitat el número de registre oficial
del comercialitzador, com també els número de
l’acreditació de qualitat dels habitatges objecte de
comercialització.

b) Presentar garanties suficients per respondre davant
l’Administració, els usuaris i tercers de les obligacions i les
responsabilitats de l’exercici de la seva activitat, en la
forma i la quantia que es determini reglamentàriament.
c) Estar inscrit en els registres prevists en la llei.
d) Comunicar a la conselleria competent en matèria de
turisme un domicili a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, que serà vàlid per a tot tipus de notificacions i
reclamacions.
e) Totes aquelles
reglamentàriament.

obligacions

que

es

Capítol II
Dels usuaris dels habitatges
Article 8.
Concepte.
Són usuaris d’estades turístiques a habitatges les persones
físiques que realitzen una estada en un habitatge en els termes
i en les condicions prevists en aquesta llei i en la normativa que
la desenvolupi.

determinin

2. En l’exercici de la seva activitat, els comercialitzadors
d’estades turístiques a habitatges hauran de:

A més dels drets i les obligacions que els corresponen com
a usuaris o consumidors de béns i serveis, els usuaris d’estades
turístiques a habitatges tenen els drets i les obligacions que
estableix aquesta llei.

a) Tenir a disposició dels usuaris els fulls de reclamació
oficials.
b) Custodiar una còpia dels contracte subscrit amb l’usuari
almenys durant quatre anys i tenir-lo a disposició de
l’administració turística competent.
c) Tenir a disposició de l’autoritat competent el Llibre de
visites d’inspecció turística.
d) Mantenir en estat de conservació perfecte els habitatges
que comercialitzin i especialment pel que fa a les
condicions per les quals varen obtenir l’acreditació, de
conformitat amb el que estableix l’article 12.

Article 9.
Drets.
Els usuaris d’estades turístiques a habitatges tenen dret a:
a) Rebre informació prèvia a la contractació, objectiva, exacta
i completa sobre les condicions i les característiques de
l’habitatge i dels serveis que s’hi ofereixen.
b) Rebre les prestacions i els serveis en les condicions ofertes
o pactades amb el comercialitzador, les quals tindran caràcter
vinculant per a aquest.
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c) La seva seguretat personal i la dels seus béns, tranquilAlitat
i intimitat, de conformitat amb la normativa vigent.

Article 12.
Acreditació de qualitat.

d) Formular les queixes i les reclamacions que considerin
pertinents.

Els habitatges esmentats en l’article anterior han d’obtenir
de l’organisme autonòmic competent en matèria de qualitat
turística l’acreditació de qualitat de conformitat amb els
requisits que s’han d’establir reglamentàriament.

Article 10.
Obligacions.
Els usuaris d’estades turístiques a habitatges tenen les
obligacions següents:
a) Complir les condicions pactades en els termes del contracte
subscrit amb els comercialitzadors.
b) Pagar els preus en el lloc, la forma i el termini convinguts,
sense que la presentació d’una queixa l’eximeixi d’aquesta
obligació.
c) Observar les normes generals de convivència i higiene i
respectar les instalAlacions i els béns de l’habitatge, com també
les regles i les prescripcions indicades pel comercialitzador,
sempre que no siguin contràries a allò que estableix la llei.
d) Comunicar les queixes i les reclamacions al comercialitzador
durant el període d’estada.

Aquesta acreditació de qualitat tindrà una vigència màxima
de sis anys i els propietaris o els comercialitzadors han de
solAlicitar-ne la renovació dos mesos abans que n’expiri la
vigència. Les renovacions s’han de concedir per períodes de sis
anys.
L’esmentada acreditació i les renovacions d’aquesta s’han
de solAlicitar per escrit en la forma que reglamentàriament
s’estableixi.
No podran comercialitzar-se estades turístiques a habitatges
que no hagin obtingut l’acreditació de qualitat prevista en
aquest article o que no n’hagin solAlicitat la renovació.
Els habitatges que hagin obtingut l’acreditació de qualitat
no adquiriran en cap moment la condició d’establiments
d’allotjament turístic.
TÍTOL III
DE LA INSPECCIÓ TURÍSTICA

TÍTOL II
DELS HABITATGES

Article 13.
Regulació de la inspecció turística.

Article 11.
Tipologia dels habitatges.
Els habitatges objecte d’estades turístiques prevists en
aquesta llei han de respondre a la tipologia d’habitatge
unifamiliar aïllat en els termes següents:
S’ha d’entendre per tipologia unifamiliar aïllada aquella que
possibiliti únicament un habitatge per parcelAla, en el qual cap
de les parets exteriors confronti amb una paret d’un altre
habitatge. En els casos en què l’habitatge confronti amb paret
delimitativa de parcelAla, es determinarà individualment la
condició d’habitatge unifamiliar aïllat. Mai no es consideraran
aïllats els habitatges independents que hi ha a edificis
plurifamiliars o aparellats sotmesos al règim de propietat
horitzontal o els adossats entre mitgeres.
Han de disposar com a màxim de 6 dormitoris amb un
màxim de 12 places.
La dotació mínima a l’efecte d’aquesta llei de banys i
lavabos ha de ser la que resulti de l’aplicació segons la taula
següent:
Nombre
d’unitats
d’allotjament

Nombre de
banys

Nombre de
lavabos

1
2
3
4
5/6

1
1
1
2
3

0
0
1
1
1

La inspecció turística s’ha de regular de conformitat amb el
que disposen els articles 61 a 66 de la Llei 2/1999, de 24 de
març, general turística de les Illes Balears, en allò que sigui
d’aplicació a l’objecte d’aquesta llei.
Disposició addicional primera.
Pel que fa al règim sancionador, s’estarà al que preveu la
Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes
Balears, en allò que sigui d’aplicació a l’objecte d’aquesta llei.
Disposició addicional segona.
En tot allò que no preveu aquesta llei, serà d’aplicació
subsidiàriament la normativa turística vigent.
Palma, 9 de juliol del 2004.
El portaveu del Grup Parlamentari Popular:
Joan Huguet i Rotger.
La portaveu del Grup Parlamentari Mixt:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 4761/04, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a activitats desenvolupades per autoritats i funcionaris
desplaçats a Moscou el febrer del 2004. (Mesa de 28 de juliol
del 2004).
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Palma, a 28 de juliol del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Verds, relativa a visita al teatre eròtic "Rasputín". (Mesa de 28
de juliol del 2004).
RGE núm. 4612/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a mesures de fiscalització de despeses. (Mesa
de 28 de juliol del 2004).

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista formula a l'Hble. Sr. Conseller de
Turisme la interpel Alació, pel procediment d'urgència per tal
que sigui debatuda en el Ple de la Cambra, sobre les activitats
desenvolupades per autoritats i funcionaris desplaçats a
Moscou el febrer del 2004.
Activitats desenvolupades per autoritats i funcionaris
desplaçats a Moscou en febrer del 2004, en representació del
Govern de les Illes Balears, incloent tot el relacionat amb
l’assistència al local Rasputin, al Night Fly i a qualsevol altre;
es justifiqui l’acceptació de les invitacions rebudes, motiu
d’aquestes, i es donin explicacions de l’existència i freqüència
d’actuacions semblants a altres viatges oficials de l’actual
govern.
Motivació de la urgència:
Com a conseqüència de solAlicituds de documentació
formulades pel Grup Parlamentari Socialista s’ha pogut
comprovar que, durant el viatge d’una representació oficial del
Govern de les Illes Balears per promocionar la imatge de les
nostres illes a l’estranger, es carregaren als pressuposts
autonòmics despeses de festes nocturnes en establiments
d’alternació.
A més s’ha anat coneixent que els membres del Govern
foren convidats a determinats actes festius per ciutadans russos
amb interessos al terme de Calvià.
Per part del Govern fins al moment no s’ha donat cap
explicació oficial, a pesar de l’escàndol que ha suposat per a la
societat de les Illes. Per tot això és necessari que el més
ràpidament possible per part del Govern es donin explicacions
en el Parlament, que és el lloc on correspon fer-ho a un govern
en democràcia.
Palma, a 21 de juliol del 2004.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

RGE núm. 4613/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a despeses del viatge de promoció a Moscou.
(Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4614/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a resultats de la visita a Moscou. (Mesa de 28
de juliol del 2004).
RGE núm. 4619/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a investigació sobre la desaparició dels
documents sobre el quadre de Goya. (Mesa de 28 de juliol del
2004).
RGE núm. 4620/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els
Verds, relativa a mesures a prendre sobre la desaparició dels
documents sobre el quadre de Goya. (Mesa de 28 de juliol del
2004).
RGE núm. 4684/04, de l'Hble. Sra. D iputada Aina Salom
i Soler, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dèficits
socials. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4685/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a projecte d'investigació turística. (Mesa de 28 de juliol del
2004).
RGE núm. 4686/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
rehabilitació i millora de l'Hipòdrom de Manacor. (Mesa de
28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4687/04, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
execució de l'escola naval de Menorca o Escola Internacional
de Nàutica. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4688/04, de l'Hble. Sr. Diputat Vicent Tur i
Torres, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "llengua
blava". (Mesa de 28 de juliol del 2004).

3.10. PREGUNTES AM B SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació

RGE núm. 4689/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plans
especials de risc químic. (Mesa de 28 de juliol del 2004).

RGE núm. 4605/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a promoció de les empreses i els productes de les Illes
Balears als EEUU. (Mesa de 28 de juliol del 2004).

RGE núm. 4690/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
curs de gestió i direcció d'emergències del 2003. (Mesa de 28
de juliol del 2004).

RGE núm. 4611/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Rosselló
i del Rosal, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els

RGE núm. 4691/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
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curs de gestió i direcció d'emergències del 2004. (Mesa de 28
de juliol del 2004).

investigació a la Conselleria d'Interior. (Mesa de 28 de juliol
del 2004).

RGE núm. 4692/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
de la Direcció General d'Emergències. (Mesa de 28 de juliol
del 2004).

RGE núm. 4706/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
funcionaris o alts càrrecs a Galícia el 13 de gener. (Mesa de
28 de juliol del 2004).

RGE núm. 4693/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
professorat dels cursos de gestió d'emergències. (Mesa de 28
de juliol del 2004).

RGE núm. 4707/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
funcionaris o alts càrrecs a Galícia el 12 d'abril. (Mesa de 28
de juliol del 2004).

RGE núm. 4694/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beques
per a estudis per als policies locals i agents d'emergència.
(Mesa de 28 de juliol del 2004).

RGE núm. 4708/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
informació de "Voz de Galicia". (Mesa de 28 de juliol del
2004).

RGE núm. 4695/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de
seguretat a les platges. (Mesa de 28 de juliol del 2004).

RGE núm. 4709/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a factures
del dispositiu d'ajuda a Camariñas. (Mesa de 28 de juliol del
2004).

RGE núm. 4696/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
especial d'incendis forestals. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4697/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a policies
turístics a Eivissa. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4698/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a policies
turístics a Menorca. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4699/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a policies
turístics a Formentera. (Mesa de 28 de juliol del 2004).

RGE núm. 4710/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a curs de
gestió i direcció d'emergències. (Mesa de 28 de juliol del
2004).
RGE núm. 4711/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
serigrafies dels artistes de les Illes Balears. (Mesa de 28 de
juliol del 2004).
RGE núm. 4712/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcionari
enviat a Formentera. (Mesa de 28 de juliol del 2004).

RGE núm. 4700/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxes de
l'IBSP i EBAP. (Mesa de 28 de juliol del 2004).

RGE núm. 4713/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pagaments al Molí des Comte. (Mesa de 28 de juliol del
2004).

RGE núm. 4701/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a curs de
gestió i direcció d'emergències gratuït. (Mesa de 28 de juliol
del 2004).

RGE núm. 4714/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pagaments a l'Hotel Palas Atenea. (Mesa de 28 de juliol del
2004).

RGE núm. 4702/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a furgoneta
de la Conselleria d'Interior. (Mesa de 28 de juliol del 2004).

RGE núm. 4715/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pagaments a l'Hotel Son Vida. (Mesa de 28 de juliol del
2004).

RGE núm. 4703/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a extracte
del compte d'ajuts a Camariñas. (Mesa de 28 de juliol del
2004).
RGE núm. 4704/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assegurances dels voluntaris que anaven a Galícia. (Mesa de
28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4705/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a

RGE núm. 4716/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pagaments a l'Hotel Valparaíso. (Mesa de 28 de juliol del
2004).
RGE núm. 4717/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pagaments a l'Hotel Maricel. (Mesa de 28 de juliol del
2004).
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RGE núm. 4718/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos
IBSP o EBAP. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4751/04, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol i
Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
relativa a invasió de domini públic per obres. (Mesa de 28 de
juliol del 2004).
RGE núm. 4766/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a estudis de direcció hotelera. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4767/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a fase d'execució de projectes finançats amb l'ecotaxa. (Mesa
de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4768/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a projectes no iniciats. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4769/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a data d'execució. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4770/04, de l'Hble. Sra. Diputada Patricia
Abascal i Jiménez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pagaments fundació Diversitat 21. (Mesa de 28 de juliol del
2004).
RGE núm. 4771/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ètica de
la vida privada. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4772/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a control
ètic. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4773/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de detectius. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4774/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedició
oficial a Moscou. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4775/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
no membres de l'expedició oficial a Moscou. (Mesa de 28 de
juliol del 2004).
RGE núm. 4776/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos
mensuals a Costa Nord. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4777/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
personal contractat a Costa Nord. (M esa de 28 de juliol del
2004).
RGE núm. 4778/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingrés de
114.459,94 euros. (Mesa de 28 de juliol del 2004).

RGE núm. 4779/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
de manteniment de Costa Nord. (Mesa de 28 de juliol del
2004).
RGE núm. 4780/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recaptació per visites a Costa Nord. (Mesa de 28 de juliol del
2004).
RGE núm. 4781/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost dels
concerts o de les actuacions a Costa Nord. (Mesa de 28 de
juliol del 2004).
RGE núm. 4782/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos
per concerts o per actuacions a Costa Nord. (M esa de 28 de
juliol del 2004).
RGE núm. 4783/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entrades
venudes a Costa Nord per concerts o actuacions. (Mesa de 28
de juliol del 2004).
RGE núm. 4784/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del G rup Parlamentari Socialista, relativa a
invitacions repartides per assistir a concerts a Costa Nord.
(Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4785/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost per
tots els conceptes de Costa Nord. (Mesa de 28 de juliol del
2004).
RGE núm. 4786/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a empresa
pública d'adscripció de Costa Nord. (Mesa de 28 de juliol del
2004).
RGE núm. 4787/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a regals fets
per persones relacionades amb Costa Nord. (Mesa de 28 de
juliol del 2004).
RGE núm. 4788/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a revocació
de la clausura de l'Hotel Bahía Park. (Mesa de 28 de juliol del
2004).
RGE núm. 4789/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mecanisme administratiu per revocació de la clausura de
l'Hotel Bahía Park. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4790/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
encarregades de cercar factures a la Presidència del Govern.
(Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4791/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
encarregades de cercar factures a la Vicepresidència i

BOPIB núm. 50 - 30 de juliol del 2004
Conselleria de Relacions Institucionals. (Mesa de 28 de juliol
del 2004).
RGE núm. 4792/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
encarregades de cercar factures a la Conselleria d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports. (Mesa de 28 de juliol del
2004).
RGE núm. 4793/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
encarregades de cercar factures a la Conselleria de Salut i
Consum. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4794/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
encarregades de cercar factures a la Conselleria d'Educació
i Cultura. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4795/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
encarregades de cercar factures a la Conselleria de Turisme
i Portaveu del Govern. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4796/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
encarregades de cercar factures a la Conselleria de Medi
Ambient. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4797/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
encarregades de cercar factures a la Conselleria de Treball i
Formació. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4798/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
encarregades de cercar factures a la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
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RGE núm. 4804/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores fora
d'horari laboral dedicades a cercar factures a la
Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals.
(Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4805/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores fora
d'horari laboral dedicades a cercar factures a la Conselleria
d'Obres Públiques, Habitatge i Transports. (Mesa de 28 de
juliol del 2004).
RGE núm. 4806/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores fora
d'horari laboral dedicades a cercar factures a la Conselleria
de Salut i Consum. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4807/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores fora
d'horari laboral dedicades a cercar factures a la Conselleria
d'Educació i Cultura. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4808/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores fora
d'horari laboral dedicades a cercar factures a la Conselleria
de Turisme i Portaveu del Govern. (Mesa de 28 de juliol del
2004).
RGE núm. 4809/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores fora
d'horari laboral dedicades a cercar factures a la Conselleria
de Medi Ambient. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4810/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores fora
d'horari laboral dedicades a cercar factures a la Conselleria
de Treball i Formació. (Mesa de 28 de juliol del 2004).

RGE núm. 4799/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
encarregades de cercar factures a la Conselleria d'Agricultura
i Pesca. (Mesa de 28 de juliol del 2004).

RGE núm. 4811/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores fora
d'horari laboral dedicades a cercar factures a la Conselleria
de Comerç, Indústria i Energia. (Mesa de 28 de juliol del
2004).

RGE núm. 4800/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
encarregades de cercar factures a la Conselleria de
Presidència i Esports. (Mesa de 28 de juliol del 2004).

RGE núm. 4812/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores fora
d'horari laboral dedicades a cercar factures a la Conselleria
d'Agricultura i Pesca. (Mesa de 28 de juliol del 2004).

RGE núm. 4801/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
encarregades de cercar factures a la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació. (Mesa de 28 de juliol del 2004).

RGE núm. 4813/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores fora
d'horari laboral dedicades a cercar factures a la Conselleria
de Presidència i Esports. (Mesa de 28 de juliol del 2004).

RGE núm. 4802/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
encarregades de cercar factures a la Conselleria d'Interior.
(Mesa de 28 de juliol del 2004).

RGE núm. 4814/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores fora
d'horari laboral dedicades a cercar factures a la Conselleria
d'Economia, Hisenda i Innovació. (Mesa de 28 de juliol del
2004).

RGE núm. 4803/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores fora
d'horari laboral dedicades a cercar factures a la Presidència
del Govern. (Mesa de 28 de juliol del 2004).

RGE núm. 4815/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores fora
d'horari laboral dedicades a cercar factures a la Conselleria
d'Interior. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
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RGE núm. 4816/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores
laborals dedicades a cercar factures a la Presidència del
Govern. (Mesa de 28 de juliol del 2004).

RGE núm. 4828/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores
laborals dedicades a cercar factures a la Conselleria
d'Interior. (Mesa de 28 de juliol del 2004).

RGE núm. 4817/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores
laborals dedicades a cercar factures a la Vicepresidència i
Conselleria de Relacions Institucionals. (Mesa de 28 de juliol
del 2004).

RGE núm. 4829/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
que donaren instruccions per a la recerca de factures a la
Presidència del Govern. (Mesa de 28 de juliol del 2004).

RGE núm. 4818/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del G rup Parlamentari Socialista, relativa a hores
laborals dedicades a cercar factures a la Conselleria d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports. (Mesa de 28 de juliol del
2004).
RGE núm. 4819/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores
laborals dedicades a cercar factures a la Conselleria de Salut
i Consum. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4820/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores fora
d'horari laboral dedicades a cercar factures a la Conselleria
d'Educació i Cultura. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4821/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores
laborals dedicades a cercar factures a la Conselleria de
Turisme i Portaveu del Govern. (Mesa de 28 de juliol del
2004).
RGE núm. 4822/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores
laborals dedicades a cercar factures a la Conselleria de Medi
Ambient. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4823/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores
laborals dedicades a cercar factures a la Conselleria de
Treball i Formació. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4824/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores
laborals dedicades a cercar factures a la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4825/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores
laborals dedicades a cercar factures a la Conselleria
d'Agricultura i Pesca. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4826/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores
laborals dedicades a cercar factures a la Conselleria de
Presidència i Esports. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4827/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores
laborals dedicades a cercar factures a la Conselleria
d'Economia, Hisenda i Innovació. (Mesa de 28 de juliol del
2004).

RGE núm. 4830/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
que donaren instruccions per a la recerca de factures a la
Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals.
(Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4831/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
que donaren instruccions per a la recerca de factures a la
Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports. (Mesa
de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4832/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
que donaren instruccions per a la recerca de factures a la
Conselleria de Salut i Consum. (Mesa de 28 de juliol del
2004).
RGE núm. 4833/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
que donaren instruccions per a la recerca de factures a la
Conselleria d'Educació i Cultura. (Mesa de 28 de juliol del
2004).
RGE núm. 4834/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
que donaren instruccions per a la recerca de factures a la
Conselleria de Turisme i Portaveu del Govern. (Mesa de 28 de
juliol del 2004).
RGE núm. 4835/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
que donaren instruccions per a la recerca de factures a la
Conselleria de Medi Ambient. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4836/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
que donaren instruccions per a la recerca de factures a la
Conselleria de Treball i Formació. (M esa de 28 de juliol del
2004).
RGE núm. 4837/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
que donaren instruccions per a la recerca de factures a la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia. (Mesa de 28 de
juliol del 2004).
RGE núm. 4838/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
que donaren instruccions per a la recerca de factures a la
Conselleria d'Agricultura i Pesca. (Mesa de 28 de juliol del
2004).
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RGE núm. 4839/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
que donaren instruccions per a la recerca de factures a la
Conselleria de Presidència i Esports. (Mesa de 28 de juliol del
2004).

RGE núm. 4854/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a quantitats que es preveu transferir al consorci de
recursos sociosanitaris d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 28 de
juliol del 2004).

RGE núm. 4840/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
que donaren instruccions per a la recerca de factures a la
Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació. (Mesa de 28 de
juliol del 2004).

RGE núm. 4855/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a quantitats transferides al consorci de recursos
sociosanitaris d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 28 de juliol del
2004).

RGE núm. 4841/04, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
que donaren instruccions per a la recerca de factures a la
Conselleria d'Interior. (Mesa de 28 de juliol del 2004).

RGE núm. 4856/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a finançament de residència d'assistits a Menorca.
(Mesa de 28 de juliol del 2004).

RGE núm. 4845/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a calendari d'actuacions en la construcció de
residències i centres a Mallorca. (Mesa de 28 de juliol del
2004).

RGE núm. 4857/04, de l'Hble. Sr. D iputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a finançament de centre de dia a Formentera i
residència s'assistits d'Eivissa. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
Palma, a 28 de juliol del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

RGE núm. 4846/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a finançament de residències i centres a Mallorca.
(Mesa de 28 de juliol del 2004).

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 4847/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a evolució de la sinistralitat laboral a Eivissa i
Formentera. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4848/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a membres adherits als consorcis de recursos
sociosanitaris i assistencials. (Mesa de 28 de juliol del 2004).

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins projectes té la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia per fer promoció de les empreses i dels productes de
les Illes Balears als EEUU?

RGE núm. 4849/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a tècnic de prevenció de riscos laborals a Eivissa i
Formentera. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4850/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a tècnic de prevenció de riscos laborals a Eivissa i
Formentera. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4851/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a places que corresponen a l'Estat als centres fets pel
conveni amb l'IMSERSO. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4852/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a funcions de recerca i d'investigació als centres fets
per l'IMSERSO. (Mesa de 28 de juliol del 2004).
RGE núm. 4853/04, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Ramon
i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds,
relativa a aportacions al Consell de Menorca per a recursos
sociosanitaris i assistencials. (Mesa de 28 de juliol del 2004).

Palma, a 12 de juliol del 2004.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació dels noms dels participants, membres de la
delegació oficial del Govern, a la visita al teatre eròtic
"Rasputín" de Moscou.
Palma, a 12 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
C)
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D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures s'han arbitrat perquè no pugui tornar a
donar-se, com ha passat amb les factures del teatre eròtic
"Rasputín", el cas de sortejar les unitats de fiscalització
econòmica dels serveis del Govern?
Palma, a 12 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

Fundació B artolomé March i del llibre de registre on s'havia
anotat l'entrada del document esmentat?
Palma, a 13 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En cas que el Govern hagi iniciat una investigació sobre la
desaparició del document acreditatiu de la donació del quadre
de Goya a la Fundació Bartolomé March i del llibre de registre
on s'havia anotat l'entrada del document esmentat, quin ha estat
el resultat d'aquesta investigació i quines són les mesures que
té previst el Govern adoptar al respecte?

Relació de les despeses -desplaçaments, menjars,
invitacions, etc.- assumides per les persones que feren
d'amfitrions a la delegació oficial del Govern al viatge de
promoció turística que es va realitzar a Moscou el passat mes
de febrer, així com la identitat d'aquestes persones i quines
relacions es mantengueren.

Palma, a 12 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 13 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La relació de contactes, reunions, relacions, etc., i els seus
resultats que es varen produir en el viatge de promoció turística
a Moscou del passat mes de febrer.

Atès que l'Hospital Joan March compta amb dos ascensors,
que des de fa unes setmanes s'ha avariat el segon ascensor, que
es feia servir per pujar i baixar tot tipus de mercaderies a més
dels malalts, ja que l'altre no funcionava, quan pensa el Govern
de les Illes Balears arreglar els ascensors de l'Hospital Joan
March?
Palma, a 14 de juliol del 2004.
La diputada:
Aina Salom i Soler.

Palma, a 12 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Rosselló i del Rosal.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ha el Govern una investigació sobre la desaparició del
document acreditatiu de la donació del quadre de Goya a la

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines són les institucions, els projectes i el pressupost
presentats a la convocatòria de la Conselleria de Turisme per
a projecte d'investigació turística?
Palma, a 14 de juliol del 2004.
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La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.
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Des de quina data és obligatòria la realització dels plans
especials de risc químic a les Illes Balears?
Palma, a 20 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la convocatòria que dóna lloc a la concessió d'una
subvenció de 228.711,83 euros a l'Ajuntament de Manacor per
a la rehabilitació i millora de l'hipòdrom?
Palma, a 14 de juliol del 2004.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Interior la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost total del curs de gestió i direcció
d'emergències realitzat l'any 2003?
Palma, a 20 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines són les actuacions de la vicepresidenta del Govern
de les ILles Balears fins a la data d'avui per fer realitat el seu
compromís d'execució de l'escola naval de Menorca o Escola
Internacional de Nàutica?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Interior la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost total del curs de gestió d'emergències
de l'any 2004?

Palma, a 14 de juliol del 2004.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

Palma, a 20 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació de despeses i conceptes efectuats amb motiu de la
campanya extraordinària de la "llengua blava".

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Interior la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Relació del personal funcionari i laboral que prestava servei
dia 1 d'octubre del 2003 a la Direcció General d'Emergències.

Palma, a 14 de juliol del 2004.
El diputat:
Vicent Tur i Torres.

Palma, a 20 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Interior la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Interior la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Per quins motius es va canviar el professorat del primer i
del segon curs de gestió d'emergències?
Palma, a 20 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

sotasignant formula a la Conselleria d'Interior la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de policies turístics subvenciona la Conselleria
d'Interior a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 20 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Interior la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan té previst la Conselleria d'Interior convocar les beques
per a estudis pels policies locals i agents d'emergències?
Palma, a 20 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Interior la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de policies turístics subvenciona la Conselleria
d'Interior a l'illa de Menorca?
Palma, a 20 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

S)

X)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Interior la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Interior la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quan té previst donar la Conselleria d'Interior les ajudes per
al Pla de seguretat a les platges?

Quants de policies turístics subvenciona la Conselleria
d'Interior a l'illa de Formentera?

Palma, a 20 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Palma, a 20 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

T)

Y)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Interior la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Interior la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Per quin motiu encara no s'ha aprovat el Pla especial
d'incendis forestals?

Ha modificat la Conselleria d'Interior durant el darrer any
les taxes de l'anterior IBSP i actual EBAP?

Palma, a 20 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Palma, a 20 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

U)

Z)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula a la Conselleria d'Interior la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Qui va decidir que el curs organitzat per l'IBSP de gestió i
direcció d'emergències fos gratuït?
Palma, a 20 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Interior la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La furgoneta que apareix en el document signat pel Sr. Joan
Nicolau i que va ser repartit pel conseller d'Interior als
periodistes dia 9 de juny del 2004 al Parlament, és la mateix
que actualment hi ha a la Conselleria d'Interior?
Palma, a 20 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Interior la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En un document repartit als periodistes pel conseller
d'Interior dia 9 de juny, consta que cada mes es rebrà a la
Conselleria d'Interior un extracte del compte d'ajuts a
Camariñas, no va rebre mai el conseller ni cap alt càrrec aquest
extracte?
Palma, a 20 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Interior la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A la pregunta escrita 1736/04, el conseller d'Interior diu que
l'anterior Govern va deixar sense pagar les assegurances dels
voluntaris que anaven a Galícia els mesos de febrer a maig.
Però va presentar la factura on constava que s'havia pagat els
mesos de gener fins a maig. Va pagar per segona vegada la
Conselleria d'Interior el mes de gener?
Palma, a 20 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Interior la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ha obert la Conselleria d'Interior una investigació per saber
qui filtrava i possiblement manipulava la documentació de
Galícia, concretament la factura amb la data redactada en
català?
Palma, a 20 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Interior la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins funcionaris o alts càrrecs consta que fossin a Galícia
el dia 13 de gener del 2003?
Palma, a 20 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Interior la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins funcionaris o alts càrrecs consta que fossin a Galícia
el dia 12 d'abril del 2003?
Palma, a 20 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Interior la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin alt càrrec o funcionari de la Conselleria d'Interior va
informar a la Voz de Galicia que el milió d'euros pressupostat
per l'anterior govern no havia estat suficient?
Palma, a 20 de juliol del 2004.
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El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Interior la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin funcionari o alt càrrec ha custodiat entre els mesos de
gener i juliol del 2004 totes les factures del dispositiu d'ajuda
a Camariñas?
Palma, a 20 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Interior la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per quin motiu per a les places de concurs del curs de gestió
i direcció d'emergències és un requisit i per a la contractació de
personal sols és un mèrit?
Palma, a 20 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Interior la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Qui és el funcionari que, segons va manifestar el conseller
dia 2 de juny del 2004 al Parlament, va ser enviat a Formentera
per l'anterior govern?
Palma, a 20 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quin és l'import total abonat o en tramitació d'abonar per
part del Govern de les Illes Balears al restaurant Molí d'es
Compte des de dia 15 de juliol del 2003 fins a dia 15 de juliol
del 2004?
Palma, a 20 de juliol del 2004.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AM )
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quin és l'import total abonat o en tramitació d'abonar per
part del Govern de les Illes Balears a l'Hotel Palas Atenea (NIF
A 78304516) des de dia 15 de juliol del 2003 fins a dia 15 de
juliol del 2004?
Palma, a 20 de juliol del 2004.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Pensa el conseller d'Interior tornar les serigrafies dels
artistes de les Illes Balears que no s'han venut?
Palma, a 20 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Interior la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quin és l'import total abonat o en tramitació d'abonar per
part del Govern de les Illes Balears a l'Hotel Son Vida (NIF B
07265135) des de dia 15 de juliol del 2003 fins a dia 15 de
juliol del 2004?
Palma, a 20 de juliol del 2004.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quin és l'import total abonat o en tramitació d'abonar per
part del Govern de les Illes Balears a l'Hotel Valparaíso (NIF
A 07032030) des de dia 15 de juliol del 2003 fins a dia 15 de
juliol del 2004?
Palma, a 20 de juliol del 2004.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.
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En resposta parlamentària 3255/2004 (en referència a la
solAlicitud de documentació 1512/2004), sobre presumptes
obres que envairien el domini públic del tren de Sóller en el
terme municipal de Bunyola, la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports informà que "l'expedient es troba
pendent de resolució de recurs de reposició interposat contra la
resolució de paralització d'obres".
S'ha resolt ja el recurs o encara continua vigent la resolució
de paralització d'obres? En aquest cas, té constància la
Conselleria que les obres denunciades continuen a bon ritme?
Quines actuacions pensa realitzar la conselleria per preservar
el domini públic?
Palma, a 21 de juliol del 2004.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quin és l'import total abonat o en tramitació d'abonar per
part del Govern de les Illes Balears a l'Hotel Maricel des de dia
15 de juliol del 2003 fins a dia 15 de juliol del 2004?
Palma, a 20 de juliol del 2004.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

AS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quan té previst el Govern de les Illes Balears impulsar els
estudis de direcció hotelera a l'Escola d'Hostaleria d'Eivissa,
amb els mateixos criteris que s'apliquen a l'Escola d'Hostaleria
de Mallorca?
Palma, a 20 de juliol del 2004.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Interior la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Quina quantitat s'ha ingressat al Govern de les Illes Balears
des de juliol del 2003 per policies locals, bombers o agents
d'emergència per a la realització de cursos de l'IBSP o l'EBAP?

En quina fase d'execució, en el supòsit que s'hagin iniciat,
es troben els projectes aprovats i finançats amb els fons de
l'ecotaxa a Eivissa i Formentera?

Palma, a 20 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Palma, a 20 de juliol del 2004.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

AR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
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Quins projectes aprovats i finançats amb els fons de
l'ecotaxa no s'han iniciat a Eivissa i a Formentera?
Palma, a 20 de juliol del 2004.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
En quina data té previst el Govern de les Illes Balears que
s'iniciïn els projectes aprovats i finançats amb els fons de
l'ecotaxa que no s'han iniciat a Eivissa i Formentera?
Palma, a 20 de juliol del 2004.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El control ètic de la vida privada dels diputats i de les
diputades del Parlament de les Illes Balears per part del Govern
s'estendrà a tots, sols a determinats grups polítics o sols a
determinats diputats?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té previst el Govern de les Illes Balears la contractació de
detectius per al control ètic de la vida privada dels diputats i de
les diputades del Parlament de les Illes Balears?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
En quina data pensa el conseller de Turisme dissoldre la
Fundació Diversitat 21?
Palma, a 20 de juliol del 2004.
La diputada:
Patricia Abascal i Jiménez.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins mitjans té previst utilitzar el Govern per controlar
l'ètica de la vida privada dels diputades i de les diputades del
Parlament de les Illes Balears?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
AZ)

BB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quins membres de l'expedició oficial del Govern de les
Illes Balears a Moscou el febrer del 2004 se'ls pagà l'entrada
amb fons públics perquè assistissin al teatre eròtic Rasputín?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quines persones no membres de l'expedició oficial del
Govern de les Illes Balears a Moscou el febrer del 2004 se'ls
pagà l'entrada amb fons públics perquè assistissin al teatre
eròtic Rasputín?
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Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Quin és el desglossament per partides o conceptes a què
corresponen els 58.310,58 euros de despeses de manteniment
que ha suposat el complex Costa Nord des de la seva adquisició
fins al 30 de maig del 2004?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins han estat els ingressos mensuals del complex Costa
Nord des de la seva adquisició fins al 31 d'agost del 2004?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la recaptació que ha tingut el complex Costa Nord
per raó de visites al complex des de la seva adquisició fins a la
data de resposta a aquesta pregunta?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el cost mensual del personal contractat al
complex Costa Nord fins al 31 d'agost del 2004?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el cost que ha tingut cada un dels concerts o de les
actuacions que s'han produït a Costa Nord des de l'adquisició
del complex per part del Govern de les Illes Balears?

BF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A quines diferents partides o conceptes correspon l'ingrés
de Diversitat 21, SA, l'empresa pública a què correspon o al
Govern de les Illes Balears dels 114.459,94 euros del complex
Costa Nord?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

BJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins ingressos ha tingut Costa Nord en cadascun dels
conceptes o de les actuacions que s'han produït a Costa Nord
des de l'adquisició del complex per part del Govern de les Illes
Balears?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
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BK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes entrades s'han venut a Costa Nord a cadascun dels
concerts o de les actuacions que s'han produït a Costa Nord des
de l'adquisició del complex per part del Govern de les Illes
Balears?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pot explicar el conseller de Turisme per quin motiu quan li
demanen pels regals fets per persones relacionades amb Costa
Nord, respon que "l'abast de la pregunta impossibilita la
resposta"?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes invitacions ha repartit el Govern de les Illes
Balears per assistir a cadascun dels concerts que s'han produït
a Costa Nord des de l'adquisició del complex per part del
Govern de les Illes Balears?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BM )
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el cost que per tots els conceptes ha tingut el
complex Costa Nord des de la compra pel Govern de les Illes
Balears fins a la data de resposta a la present pregunta?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
La revocació de la clausura de l'Hotel Bahía Park es tramità
a iniciativa del conseller de Turisme o a instància del titular de
la indústria?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En cas que es tramités la revocació de la clausura de l'Hotel
Bahía Park per part del titular de la indústria, quin mecanisme
administratiu se seguirà per fer-ho -recurs, simple instància,
etc.?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quina empresa pública està adscrit el complex Costa
Nord o quina empresa pública és la que s'encarrega de la seva
explotació?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:

Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quants funcionaris o càrrecs de confiança han estat
encarregats a la Presidència del Govern de les Illes Balears de
la recerca i de l'anàlisi de factures de l'anterior govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants funcionaris o càrrecs de confiança han estat
encarregats a la Conselleria d'Educació i Cultura de la recerca
i de l'anàlisi de factures de l'anterior govern?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants funcionaris o càrrecs de confiança han estat
encarregats a la Vicepresidència i Conselleria de Relacions
Institucionals de la recerca i de l'anàlisi de factures de l'anterior
govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants funcionaris o càrrecs de confiança han estat
encarregats a la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports de la recerca i de l'anàlisi de factures de l'anterior
govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants funcionaris o càrrecs de confiança han estat
encarregats a la Conselleria de Salut i Consum de la recerca i
de l'anàlisi de factures de l'anterior govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants funcionaris o càrrecs de confiança han estat
encarregats a la Conselleria de Turisme i Portaveu del Govern
de la recerca i de l'anàlisi de factures de l'anterior govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants funcionaris o càrrecs de confiança han estat
encarregats a la Conselleria de Medi Ambient de la recerca i de
l'anàlisi de factures de l'anterior govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
BZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants funcionaris o càrrecs de confiança han estat
encarregats a la Conselleria de Treball i Formació de la recerca
i de l'anàlisi de factures de l'anterior govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
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El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants funcionaris o càrrecs de confiança han estat
encarregats a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació
de la recerca i de l'anàlisi de factures de l'anterior govern?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants funcionaris o càrrecs de confiança han estat
encarregats a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia de
la recerca i de l'anàlisi de factures de l'anterior govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants funcionaris o càrrecs de confiança han estat
encarregats a la Conselleria d'Agricultura i Pesca de la recerca
i de l'anàlisi de factures de l'anterior govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants funcionaris o càrrecs de confiança han estat
encarregats a la Conselleria d'Interior de la recerca i de l'anàlisi
de factures de l'anterior govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes hores fora d'horari laboral s'han dedicat per part de
funcionaris i càrrecs de confiança a la Presidència del Govern
a la recerca i l'anàlisi de factures i documentació de l'anterior
govern?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants funcionaris o càrrecs de confiança han estat
encarregats a la Conselleria de Presidència i Esports de la
recerca i de l'anàlisi de factures de l'anterior govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes hores fora d'horari laboral s'han dedicat per part de
funcionaris i càrrecs de confiança a la Vicepresidència i
Conselleria de Relacions Institucionals a la recerca i l'anàlisi de
factures i documentació de l'anterior govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes hores fora d'horari laboral s'han dedicat per part de
funcionaris i càrrecs de confiança a la Conselleria d'Obres
Públiques, Habitatge i Transports a la recerca i l'anàlisi de
factures i documentació de l'anterior govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes hores fora d'horari laboral s'han dedicat per part de
funcionaris i càrrecs de confiança a la Conselleria de Salut i
Consum a la recerca i l'anàlisi de factures i documentació de
l'anterior govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes hores fora d'horari laboral s'han dedicat per part de
funcionaris i càrrecs de confiança a la Conselleria d'Educació
i Cultura a la recerca i l'anàlisi de factures i documentació de
l'anterior govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes hores fora d'horari laboral s'han dedicat per part de
funcionaris i càrrecs de confiança a la Conselleria de i
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documentació de l'anterior govern?

Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes hores fora d'horari laboral s'han dedicat per part de
funcionaris i càrrecs de confiança a la Conselleria de Medi
Ambient a la recerca i l'anàlisi de factures i documentació de
l'anterior govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CM )
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes hores fora d'horari laboral s'han dedicat per part de
funcionaris i càrrecs de confiança a la Conselleria de Treball
i Formació a la recerca i l'anàlisi de factures i documentació de
l'anterior govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes hores fora d'horari laboral s'han dedicat per part de
funcionaris i càrrecs de confiança a la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia a la recerca i l'anàlisi de factures i
documentació de l'anterior govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes hores fora d'horari laboral s'han dedicat per part de
funcionaris i càrrecs de confiança
a la Conselleria
d'Agricultura i Pesca a la recerca i l'anàlisi de factures i
documentació de l'anterior govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes hores fora d'horari laboral s'han dedicat per part de
funcionaris i càrrecs de confiança a la Conselleria d'Interior a
la recerca i l'anàlisi de factures i documentació de l'anterior
govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes hores laborals s'han dedicat per part de funcionaris
i càrrecs de confiança a la Presidència del Govern a la recerca
i l'anàlisi de factures i documentació de l'anterior govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Quantes hores fora d'horari laboral s'han dedicat per part de
funcionaris i càrrecs de confiança a la Conselleria de
Presidència i Esports a la recerca i l'anàlisi de factures i
documentació de l'anterior govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

CT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes hores laborals s'han dedicat per part de funcionaris
i càrrecs de confiança a la Vicepresidència i Conselleria de
Relacions Institucionals a la recerca i l'anàlisi de factures i
documentació de l'anterior govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Quantes hores fora d'horari laboral s'han dedicat per part de
funcionaris i càrrecs de confiança a la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació a la recerca i l'anàlisi de factures i
documentació de l'anterior govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

CU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes hores laborals s'han dedicat per part de funcionaris
i càrrecs de confiança a la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports a la recerca i l'anàlisi de factures i
documentació de l'anterior govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
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CV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Quantes hores laborals s'han dedicat per part de funcionaris
i càrrecs de confiança a la Conselleria de Salut i Consum a la
recerca i l'anàlisi de factures i documentació de l'anterior
govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

DA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes hores laborals s'han dedicat per part de funcionaris
i càrrecs de confiança a la Conselleria de Treball i Formació
a la recerca i l'anàlisi de factures i documentació de l'anterior
govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Quantes hores laborals s'han dedicat per part de funcionaris
i càrrecs de confiança a la Conselleria d'Educació i Cultura a
la recerca i l'anàlisi de factures i documentació de l'anterior
govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

DB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes hores laborals s'han dedicat per part de funcionaris
i càrrecs de confiança a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia a la recerca i l'anàlisi de factures i documentació de
l'anterior govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Quantes hores laborals s'han dedicat per part de funcionaris
i càrrecs de confiança a la Conselleria de Turisme i Portaveu
del Govern a la recerca i l'anàlisi de factures i documentació de
l'anterior govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
CZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

DC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes hores laborals s'han dedicat per part de funcionaris
i càrrecs de confiança a la Conselleria d'Agricultura i Pesca a
la recerca i l'anàlisi de factures i documentació de l'anterior
govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Quantes hores laborals s'han dedicat per part de funcionaris
i càrrecs de confiança a la Conselleria de Medi Ambient a la
recerca i l'anàlisi de factures i documentació de l'anterior
govern?

DD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes hores laborals s'han dedicat per part de funcionaris
i càrrecs de confiança a la Conselleria de Presidència i Esports
a la recerca i l'anàlisi de factures i documentació de l'anterior
govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
DH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin càrrec o autoritat ha donat instruccions a funcionaris
i càrrecs de confiança de la Vicepresidència i Conselleria de
Relacions Institucionals perquè procedís a la recerca i l'anàlisi
de factures i documentació de l'anterior govern?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
DE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes hores laborals s'han dedicat per part de funcionaris
i càrrecs de confiança a la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació a la recerca i l'anàlisi de factures i documentació de
l'anterior govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
DI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin càrrec o autoritat ha donat instruccions a funcionaris
i càrrecs de confiança de la Conselleria d'Obres Públiques,
Habitatge i Transports perquè procedís a la recerca i l'anàlisi de
factures i documentació de l'anterior govern?

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
DF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes hores laborals s'han dedicat per part de funcionaris
i càrrecs de confiança a la Conselleria d'Interior a la recerca i
l'anàlisi de factures i documentació de l'anterior govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
DG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin càrrec o autoritat ha donat instruccions a funcionaris
i càrrecs de confiança de la Presidència del Govern perquè
procedís a la recerca i l'anàlisi de factures i documentació de
l'anterior govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
DJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin càrrec o autoritat ha donat instruccions a funcionaris
i càrrecs de confiança de la Conselleria de Salut i Consum
perquè procedís a la recerca i l'anàlisi de factures i
documentació de l'anterior govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
DK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin càrrec o autoritat ha donat instruccions a funcionaris
i càrrecs de confiança de la Conselleria d'Educació i Cultura
perquè procedís a la recerca i l'anàlisi de factures i
documentació de l'anterior govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
DL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin càrrec o autoritat ha donat instruccions a funcionaris
i càrrecs de confiança de la Conselleria de Turisme i Portaveu
del Govern perquè procedís a la recerca i l'anàlisi de factures
i documentació de l'anterior govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
DM )
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin càrrec o autoritat ha donat instruccions a funcionaris
i càrrecs de confiança de la Conselleria de Medi Ambient
perquè procedís a la recerca i l'anàlisi de factures i
documentació de l'anterior govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
DN)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin càrrec o autoritat ha donat instruccions a funcionaris
i càrrecs de confiança de la Conselleria de Treball i Formació
perquè procedís a la recerca i l'anàlisi de factures i
documentació de l'anterior govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
DO)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin càrrec o autoritat ha donat instruccions a funcionaris
i càrrecs de confiança de la Conselleria de Comerç, Indústria
i Energia perquè procedís a la recerca i l'anàlisi de factures i
documentació de l'anterior govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
DP)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin càrrec o autoritat ha donat instruccions a funcionaris
i càrrecs de confiança de la Conselleria d'Agricultura i Pesca
perquè procedís a la recerca i l'anàlisi de factures i
documentació de l'anterior govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
DQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin càrrec o autoritat ha donat instruccions a funcionaris
i càrrecs de confiança de la Conselleria de Presidència i
Esports perquè procedís a la recerca i l'anàlisi de factures i
documentació de l'anterior govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
DR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin càrrec o autoritat ha donat instruccions a funcionaris
i càrrecs de confiança de la Conselleria d'Economia, Hisenda
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i Innovació perquè procedís a la recerca i l'anàlisi de factures
i documentació de l'anterior govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
DS)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin càrrec o autoritat ha donat instruccions a funcionaris
i càrrecs de confiança de la Conselleria d'Interior perquè
procedís a la recerca i l'anàlisi de factures i documentació de
l'anterior govern?
Palma, a 22 de juliol del 2004.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
DT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin calendari d'actuacions preveu el Govern respecte de
la construcció de les 14 residències d'assistits o centres
especialitzats a l'illa de Mallorca, segons es va acordar al
Consell de Govern de 30 d'abril del 2004?
Palma, a 23 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
DU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

DV)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat l'evolució de la sinistralitat laboral (accidents
lleus, greus, molt greus i mortals) del primer semestre del 2004
en relació amb el mateix període del 2003 a les illes d'Eivissa
i Formentera?
Palma, a 23 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
DX)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Hi ha membres adherits als consorcis de recursos
sociosanitaris i assistencials de Mallorca i d'Eivissa i
Formentera (tot indicant els seus noms i les aportacions
econòmiques o de béns o drets que han fet)?
Palma, a 23 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
DY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té previst el Govern que es tornin a fer actuacions
conjuntes de tècnics de prevenció de riscos laborals i inspectors
de treballs a les illes d'Eivissa i Formentera?
Palma, a 23 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
Quines partides econòmiques té previst destinar el Govern
de les Illes Balears en el present exercici per a la construcció de
les 14 residències d'assistits o centres especialitzats a l'illa de
Mallorca, segons es va acordar al Consell de Govern de 30
d'abril del 2004?
Palma, a 23 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.

DZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan es dotaran les illes d'Eivissa i Formentera d'un tècnic
de prevenció de riscos laborals?
Palma, a 23 de juliol del 2004.
El diputat:
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Miquel Ramon i Juan.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
EA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ja s'ha estipulat al si de la Comissió de seguiment del
conveni de colAlaboració amb l'IMSERSO el nombre de places
que corresponen a aquest organisme estatal de les residències
i centres que es construeixin a l'empra d'aquest conveni?
Palma, a 23 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
EB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines funcions d'àmbit nacional de recerca,
experimentació o atenció especialitzada acompliran els centres
que es construeixin en execució del Conveni de colAlaboració
amb l'IMSERSO, en aplicació de la clàusula segona d'aquest
conveni?
Palma, a 23 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
EC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines aportacions econòmiques té previstes fer en aquest
exercici pressupostari el Govern de les Illes Balears al Consell
Insular de Menorca per a la millora dels recursos sociosanitaris
i assistencials d'aquella illa?
Palma, a 23 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
ED)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines quantitats econòmiques està previst que transfereixi
el Govern de les Illes Balears al Consorci de recursos
sociosanitaris i assistencials d'Eivissa i Formentera al llarg del
present exercici pressupostari?
Palma, a 23 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
EE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines quantitats econòmiques ha transferit el Govern de
les Illes B alears al Consorci de recursos sociosanitaris i
assistencial d'Eivissa i Formentera?
Palma, a 23 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
EF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines partides econòmiques té previst destinar el Govern
de les Illes Balears en el present exercici per a la construcció de
la residència d'assistits de 70 places de l'illa de Menorca
prevista a la Llei d'atribució de competències als consells
insulars en matèria de serveis socials i de seguretat social?
Palma, a 23 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
EG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines partides econòmiques té previst destinar el Govern
de les Illes Balears en el present exercici per a la construcció
del centre de dia de Formentera i de la residència d'assistits de
90 places de l'illa d'Eivissa previstes a la Llei d'atribució de
competències als consells insulars en matèria de serveis socials
i de seguretat social?
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Palma, a 23 de juliol del 2004.
El diputat:
Miquel Ramon i Juan.

El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COM ISSIÓ

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
RGE núm. 4745/04, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a la no admissió a tràmit d'una demanda
per qüestions de llengua, amb solAlicitud de tramitació davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 28
de juliol del 2004).
Palma, a 28 de juliol del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
A la pregunta RGE núm. 1957/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relativa a ajudes als
ajuntaments per a la seguretat de les platges. (BOPIB núm. 37
de 14 d'abril del 2004).
La dotació prevista als pressuposts de la Conselleria
d'Interior destinada als ajuts als ajuntaments per millorar la
seguretat de les platges de la nostra comunitat autònoma és de
60.000 i, i les actuacions es concreten en funció de les
necessitats i els recursos de cada municipi.
Marratxí, 12 de juliol del 2004.
El conseller d'Interior:
José María Rodríguez i Barberà.

A la M esa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
El 10 de desembre del 2002 un magistrat de Catalunya no
va admetre a tràmit una demanda perquè estava redactada en
català. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va
sancionar amb una advertència el jutge per “una doble
vulneració dels drets constitucionals i de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya”.
De fet, la Llei Orgànica del Poder Judicial estableix que
“les actuacions judicials realitzades i els documents presentats
en l’idioma oficial d’una comunitat autònoma tendran, sense
necessitat de traducció al castellà, plena validesa i eficàcia”.
Però el Consell General del Poder Judicial ha anulAlat aquesta
sanció considerant que la decisió del jutge no suposava “un
menyspreu a la llengua catalana ni tampoc a la part actora”. Si
legislativament està clar que el català és llengua oficial i no es
pot denegar qualsevol actuació per estar redactada la demanda
en català, el Consell General del Poder Judicial permet que un
jutge pugui vulnerar la llei amb total impunitat.

Ordre de Publicació
B)
A la pregunta RGE núm. 1969/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a fira Menorca
Agroalimentària. (BOPIB núm. 37 de 14 d'abril del 2004).
En resposta a la pregunta sobre quines raons tenia la
Conselleria de Comerç per traslladar la fira M enorca
Agroalimentària d'Es Mercadal a Maó, s'ha de dir que l'empresa
pública Fires i Congressos de Balears, per determinar la
ubicació d'una fira, segueix els criteris de professionalitat,
demanda i conveniència dels sectors implicats, i aquests varen
ser els criteris que determinaren la ubicació de la nova edició
de la fira Agroalimentària de Menorca en Es Mercadal.
Palma, 19 de maig del 2004.
El conseller de Comerç, Indústria i Energia:
Josep Juan i Cardona.

Ordre de Publicació
C)

Aquesta decisió del CGPJ pot ser recorreguda davant el
Tribunal Suprem.

A la pregunta RGE núm. 2409/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a empreses
informàtiques que fan feina pel Govern de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 39 de 30 d'abril del 2004).

Per aquest motiu, en defensa dels drets lingüístics de tots els
ciutadans de llengua catalana, el Grup Parlamentari PSM Entesa Nacionalista presenta la següent proposició no de llei:

A causa de les característiques de la resposta, aquesta
queda dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

El Parlament de les Illes Balears acorda recórrer davant el
Tribunal Suprem la decisió del Consell General del Poder
Judicial d’anulAlar la sanció al magistrat de Catalunya que no va
admetre a tràmit una demanda perquè estava redactada en
llengua catalana.

D)

Palma, a 21 de juliol del 2004.

Ordre de Publicació
A la pregunta RGE núm. 3125/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a creació de
llocs de feina per Globalia. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig del
2004).
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D'acord amb les dades que figuren als arxius d'aquesta
conselleria no consta cap informació al respecte de la pregunta
esmentada.
Palma, 14 de juny del 2004.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
E)
A la pregunta RGE núm. 3126/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a programes
de formació ocupacional. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig del
2004).
La Direcció G eneral de Formació, dins la darrera
convocatòria de l'Objectiu 3, aprovada el dia 10 de novembre
del 2003, i la darrera convocatòria del Pla de formació i
inserció professional, aprovada el dia 30 de desembre del 2003,
no ha rebut cap solAlicitud de subvencions d'actuacions
formatives per part del Grup Globalia, per la qual cosa no s'ha
donat suport a cap programa de formació ocupacional d'aquesta
entitat.
Palma, 11 de juny del 2004.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.
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Parc Bit". A dia d'avui Globalia no ha fet ús del seu dret
d'opció de compra.
A la clàusula setena es detalla que les actuacions previstes
es formalitzaran mitjançant convenis de colAlaboració específics
amb l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears a través de les corresponents conselleries i empreses
públiques. Entre els convenis que es mencionen se citen
específicament aquells "destinados a facilitar la incorporación
de nuevas tecnologías y procesos de investigación, desarrollo
e innovación".
A dia d'avui no s'ha signat encara cap conveni de
colAlaboració específic, tot i que hi ha hagut contactes directes
entre Globalia i la Direcció General d'R+D+I per estudiar el
seu possible contingut. A hores d'ara la Direcció General
d'R+D +I està pendent de rebre de Globalia propostes de
projectes per a la seva avaluació.
Per aquest motiu us tramet, adjunt, l'esmentat conveni marc.
Palma, 2 de juny del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
F)

H)

A la pregunta RGE núm. 3127/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a construcció
del CAT. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig del 2004).

A la pregunta RGE núm. 3129/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a ajudes
donades a Globalia per la creació de llocs de feina. (BOPIB
núm. 42 de 21 de maig del 2004).

Per part d'aquesta conselleria no tenim coneixement de la
inversió que hagi pogut fer el Grup Globalia destinada a la
construcció del CAT.
Així mateix no tenim signat conveni amb el Grup Globalia
per tal de finançar les activitats de formació ocupacional
destinades a la construcció del CAT.
Palma, 11 de juny del 2004.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

De les empreses que componen el Grup Globalia, l'entitat
Globalia Activos Inmobiliarios SA durant l'any 2003 va ser
beneficiària d'una ajuda per la contractació indefinida de
treballadors discapacitats per la creació d'un lloc de feina
mitjançant la contractació d'un treballador i l'import de la
subvenció concedida fou de 3.906,58 i.
L'any 2004 l'empresa esmentada ha estat beneficiària per la
contractació indefinida de treballadors discapacitats per la
creació d'un lloc de feina, és a dir, per la contractació d'un
treballador, i l'import de la subvenció donada és de 3.907 i.
Palma, 8 de juny del 2004.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
G)
A la pregunta RGE núm. 3128/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a Fons
Estructurals FEDER. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig del
2004).

Ordre de Publicació
I)

El Govern de les Illes Balears i Globalia Corporació
Empresarial SA varen signar un conveni marc el 30 d'octubre
del 2003.
La clàusula quarta de l'esmentat conveni diu: "El Govern,
en la medida de sus competencias y conforme al ordenamiento
jurídico de aplicación, se compromete a facilitar la
adquisición de terrenos por parte de Globalia en el recinto del

A la pregunta RGE núm. 3130/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Valentí Valenciano i López, relativa a ajudes
donades a Globalia per la creació de llocs de feina per a
dones. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig del 2004).
Cap de les empreses que componen el Grup Globalia ha
estat beneficiària de cap ajuda en eles programes de foment de
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la participació de la dona en el mercat de treball durant els anys
2003 i 2004.
Palma, 8 de juny del 2004.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
J)

signat amb la Direcció General de Costes. (BOPIB núm. 42 de
21 de maig del 2004).
Vos comunic que el conveni de litoral s'executarà de
conformitat als termes del document signat entre ambdues
administracions, còpia del qual disposa aquest grup
parlamentari, tramès per aquesta conselleria com a resposta a
la solAlicitud de documentació RGEP núm. 2443/03, formulada
per la diputada Sra. M aria José Camps i Orfila a principis del
mes de juny.

A la pregunta RGE núm. 3138/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a Copa
de las Naciones de pesca submarina. (BOPIB núm. 42 de 21
de maig del 2004).
La Conselleria de Presidència i Esports no ha fet cap
aportació econòmica a la Copa de las Naciones de pesca
submarina, però sí ha fet una aportació econòmica de 3.000
euros, mitjançant la Direcció General d'Esports, a la Copa de
las Naciones de pesca submarina "Trofeu Illes Balears".
Palma, 11 de juny del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.
Ordre de Publicació
K)
A la pregunta RGE núm. 3139/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a Trofeu
Illes Balears de pesca submarina. (BOPIB núm. 42 de 21 de
maig del 2004).
La Conselleria de Presidència i Esports no ha fet cap
aportació econòmica a la Copa de las Naciones de pesca
submarina, però sí ha fet una aportació econòmica de 3.000
euros, mitjançant la Direcció General d'Esports, a la Copa de
las Naciones de pesca submarina "Trofeu Illes Balears".
Palma, 11 de juny del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.
Ordre de Publicació
L)
A la pregunta RGE núm. 3140/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a Fira de
la Ciència d'Eivissa. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig del 2004).
Pel que fa al cost que ha tingut per al Govern de les Illes
Balears la realització de la fira d'Eivissa i Formentera, la
despesa realitzada ha estat de 250.000 euros. Aquesta quantitat
és aproximada, ja que en aquest moment ens trobam en la fase
de tancament de les despeses realitzades.
Palma, 15 de juny del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
M)
A la pregunta RGE núm. 3141/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Barceló i Martí, relativa a conveni

Palma, 29 de juny del 2004.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
N)
A les preguntes RGE núm. 3142/04 i 3143/04, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Maria del Carme Garcia i Querol,
relatives a aportacions a les fires de la Ciència i la
Tecnologia, i a fires de la Ciència i la Tecnologia,
respectivament. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig del 2004).
En els anys 2002 i 2003 es van dur a terme la I i la II edició
de la Fira de la Ciència de les Illes Balears, que és una actuació
consolidada a les nostres illes.
Atesa la repercussió i l'èxit obtinguts amb l'intercanvi
d'experiències científiques dutes a terme dins l'espai destinat a
la I i la II fires de la Ciència de les Illes Balears, amb seu a
Palma, aquest any també hem considerat prioritari incloure tres
novetats a la III edició de la fira:
- Millorar les infraestructures per desenvolupar la fira:
augmentar l'espai, oferir millors serveis, etc.
- Afegir a la fira com a expositor el sector empresarial.
- Apropar aquesta experiència a totes les illes de l'arxipèlag
balear.
Abans que s'anunciés l'edició d'aquest any de la Fira de la
Ciència el conseller de Comerç, Indústria i Noves Tecnologies
del Consell Insular d'Eivissa i Formentera es va posar en
contacte amb el conseller d'Economia i Hisenda del Govern de
les Illes Balears per solAlicitar que la Fira de la Ciència es fes
a Eivissa i Formentera.
Com a conseqüència d'aquesta petició el conseller va
proposar que s'estudiés la possibilitat de fer-la a les altres illes.
la Direcció General d'R+D+I va concloure que a causa de l'èxit
de les fires anteriors resultava convenient traslladar-la-hi, però
l'elevat cost de recursos humans i materials d'aquesta iniciativa
només la feia viable amb caràcter bianual i en anys alternatius.
Com que la petició l'havia fet el Consell Insular d'Eivissa i
Formentera es va decidir començar per aquesta illa, sense
perjudici que en exercicis posteriors es dugui a terme a
Menorca.
El fet que aquestes competències siguin exclusives de al
comunitat va fer que a Mallorca la conselleria organitzés la fira
sense demanar la colAlaboració del Consell Insular de Mallorca.
En canvi, per a la fira d'Eivissa i Formentera es va demanar la
colAlaboració del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, ja que
es va pensar que el fet d'organitzar aquest esdeveniment en una
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illa diferent a la qual té la radicació la conselleria feia
aconsellable aquesta colAlaboració.

l'atur a les Illes Balears. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig del
2004).

La colAlaboració del Consell Insular d'Eivissa i Formentera
ha estat econòmica i de mitjans humans i materials. Dins la
vessant econòmica ha contribuït a la difusió publicitària. Pel
que fa als mitjans humans, durant dos mesos un tècnic del
consell insular es va dedicar, juntament amb els tècnics del
Govern, a tasques de coordinació general i es va encarregar de
l'organització de les activitats paralAleles. Finalment, i pel que
fa als mitjans materials, s'han fet càrrec dels desplaçaments dels
participants de Formentera.

Des de la Conselleria de Treball i Formació es valora
positivament tot el que sigui reduir l'atur; en el mes d'abril el
nombre de persones desocupades va disminuir per cinquè mes
consecutiu i, a més, si ho comparem amb el mes de març resulta
que el descens de l'atur va ser del -15,2%, mentre que durant
l'any 2003 l'atur va augmentar en un 4,5% durant el mes d'abril
respecte del mes de març del mateix any.

Palma, 15 de juny del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
O)
A la pregunta RGE núm. 3144/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a dada d'atur a
les Illes Balears. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig del 2004).

Aquestes dades, a més a més, estan confirmant l'alentiment
dels importants augments de l'atur que s'estaven donant en
aquestes illes durant els darrers dos anys gràcies a un major
clima de confiança empresarial, que contribueix amb la creació
de més llocs de feina i, per suposat, de més contractació de
treballadors per part de les empreses.
Hem de destacar que durant el primer trimestre del 2004
s'han creat a les Illes Balears 24.484 nous llocs de feina, 6.600
(+37,36%) més que l'any 2003, quan se'n van crear 17.824. El
nombre de persones ocupades el mes de març arriba fins als
370.865, la xifra més alta d'ocupació registrada mai a les Illes
Balears durant aquest mes.

Quan parlem d'un augment de l'atur no podem parlar de
dades positives, som conscients que parlem de persones que no
poden trobar una ocupació o bé que l'han perduda. Així i tot no
podem valorar negativament les dades d'atur del mes d'abril del
2004 pels següents motius:
1. L'augment de l'atur de l'abril del 2004 respecte a l'abril del
2003 (4,5%), ha baixat substancialment respecte a l'augment de
l'atur que es va produir entre l'abril del 2003 respecte de l'abril
del 2002 (11,1%) i l'augment produït entre l'abril del 2002
respecte de l'abril del 2001 (18,4%). Per tant es continua
confirmant l'alentiment de l'augment de l'atur a les Illes Balears.
2. Si analitzem l'augment de l'atur produït durant el primer
trimestre de l'any (gener-abril) comprovem que durant aquest
període es registra un augment de l'atur xifrat en un 2,3%,
també molt inferior a l'augment registrat durant els mateixos
períodes dels anys 2003 (un 12,5%), 2002 (un 9,9%) i 2001 (un
3,5%). Per tant es continua confirmant l'alentiment de
l'augment de l'atur a les Illes Balears.
3. És significatiu comparar el descens de l'atur registrat durant
el mes d'abril respecte al mes de març d'aquest any (un -15,2%)
amb l'augment de l'atur que es va registrar entre els mateixos
mesos de l'any 2003 (un 4,5%).
Per concretar podem dir que a les Illes Balears, encara que
de moment no es produeix una reducció efectiva de l'atur, sí
que és significatiu l'alentiment d'aquest augment.
Palma, 8 de juny del 2004.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
P)
A la pregunta RGE núm. 3145/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a descens de

Palma, 8 de juny del 2004.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Ordre de Publicació
Q)
A la pregunta RGE núm. 3146/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a competències
de Justícia. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig del 2004).
Pocs mesos després dels comicis autonòmics, concretament
el 10 d'octubre del 2003, es reprengueren, en seu de ponència
tècnica, les negociacions amb el Ministeri d'Administracions
Públiques per a l'avaluació dels béns, els drets i les obligacions
inherents al traspàs de mitjans personals i materials al servei de
l'Administració de Justícia radicada a les Illes Balears. En el
decurs d'aquesta sessió s'instruí els grups d treball que s'havien
constituït abans de les eleccions perquè reprenguessin les seves
activitats.
Durant els mesos de desembre del 2003 i gener del 2004 els
representants de la comunitat autònoma en els grups de treball
constituïts intensificaren els seus contactes, avaluaren la darrera
documentació tramesa pel Ministeri de Justícia durant el mes
de novembre del 2003 i li solAlicitaren dades complementàries.
Posteriorment, després de les darreres eleccions generals,
concretament el 12 de maig d'enguany, van mantenir una reunió
el president de les Illes Balears amb el Ministeri
d'Administracions Públiques, al qual el president va fer entrega
d'una proposta per al seu estudi, restant ara pendents de
contestació per part del ministeri.
Palma, 14 de juny del 2004.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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Ordre de Publicació

R)
A la pregunta RGE núm. 3147/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a projectes
d'orientació laboral amb consells insulars. (BOPIB núm. 42 de
21 de maig del 2004).
Atès que el títol de la pregunta no coincideix amb el seu
contingut, no es pot contestar.
Palma, 2 de juny del 2004.
El conseller de Treball i Formació:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A l'illa d'Eivissa s'han fet un total de 13 diagnòstics
tecnològics a empreses que ha continuació es relacionen:
- Truchi SL.
- Publitáctil SL.
- Moleke.
- Maru García.
- Mapa Mundi.
- Lopeta.
- Ladrillerías Ibicencas.
- La Canela.
- Energ. Alternativas.
- Catalina Bonet.
- Carpintería San Antonio.
- Carpintería Hermanos Alba.
- Ca n'Imprès.

Ordre de Publicació
Palma, 2 de juny del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

S)
A la pregunta RGE núm. 3148/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a diagnòstics
tecnològics a Menorca. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig del
2004).

Ordre de Publicació
A l'illa de Menorca s'han fet un total de 27 diagnòstics
tecnològics a les empreses que a continuació es relacionen:
- Juan Valera.
- Bollería y Panadería Maruja SL.
- Calzados Ferreries.
- Capó Triay SA.
- Cárnicas Viper.
- Carrasco Bitoca.
- Coinga.
- Construcciones Navales Menorquín Yachts.
- Dalrit SL.
- Denix SA.
- Fusteria Melis.
- Greve Invest.
- Adyrsa.
- Jaime Mascaró.
- Tecnoagrin Sito SL.
- Kolser SA.
- Kraft Foods España SA.
- Lacto Industrial Menorquina (Sa Canova).
- Maderesa.
- Marcos Moll Anglada SA.
- Metalurgia Pons, Sintes y Petrus.
- Mir Fornituras.
- Muebles Allés.
- Plastimoda.
- Santiago Pons Quintana.
- Sucesores de Torres Saurina SA.
- Hort de Sant Patrici.

U)
A la pregunta RGE núm. 3154/04, presentada per l'Hble.
Sr. D iputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a càrrecs
directius de RTVIB. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig del 2004).
En la contractació del personal directiu de l'EPRTVIB s'han
aplicat estrictes criteris d'experiència i vàlua professional.
Palma, 28 de juny del 2004.
La directora general de l'EPRTVIB:
María Umbert i Cantalapiedra.

Ordre de Publicació
V)
A la pregunta RGE núm. 3156/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Agenda Local
21. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig del 2004).
Els 14 municipis de les Illes Balears que no han iniciat la
seva integració a l'Agenda Local 21 són: Andratx, Deià,
Fornalutx, Sant Joan, Sencelles, Ses Salines, Valldemossa, Sant
Josep, Santanyí, Santa Eulàlia i Sant Joan de Labritja.
Palma, 10 de juny del 2004.
El cap de secció de Qualitat Ambiental:
Guillermo Chacartegui i Cirerol.

Ordre de Publicació
Palma, 2 de juny del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
T)
A la pregunta RGE núm. 3149/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a diagnòstics
tecnològics a Eivissa. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig del
2004).

X)
A la pregunta RGE núm. 3157/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a xarxa de
sostenibilitat. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig del 2004).
Els 8 municipis integrats a la xarxa són: Alcúdia, Calvià,
Sant Llorenç, Eivissa, Sant Antoni, Alaior, Es Mercadal i
Ferreries.
A més d'aquests 8 municipis, s'integraran a la Xarxa Balear
de Sostenibilitat pròximament els següents municipis, que ja
tenen acabada l'Agenda i només manca la ratificació per part de
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la Comissió Balear de Medi Ambient: Capdepera, Pollença,
Ciutadella, Es Castell, Es Migjorn, Maó i Sant Lluís.
Palma, 10 de juny del 2004.
El cap de secció de Qualitat Ambiental:
Guillermo Chacartegui i Cirerol.

Ordre de Publicació
Y)
A la pregunta RGE núm. 3158/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a Agenda Local
21. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig del 2004).
Els municipis de les Illes Balears que tenen acabada
l'agenda del projecte Agenda Local 21 són: Capdepera,
Alcúdia, Calvià, Sant Llorenç, Eivissa, Sant Antoni, Alaior, Es
Mercadal, Pollença, Ciutadella, Es Castell, Es Migjorn, Maó,
Sant Lluís i Ferreries.
Palma, 10 de juny del 2004.
El cap de secció de Qualitat Ambiental:
Guillermo Chacartegui i Cirerol.

Ordre de Publicació
Z)
A la pregunta RGE núm. 3159/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relativa a transparència
pública. (BOPIB núm. 42 de 21 de maig del 2004).
Aquesta conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació té
com un dels seus objectius la transparència tant en els seus
procediments com en la informació que es pretén donar, per la
qual cosa des d'aquesta conselleria es té clara intenció de
respondre d'una manera concreta, precisa i veraç les preguntes
dels parlamentaris, sempre que aquestes estiguin clarament
definides, ja que donada l'amplitud de les nostres competències
se'ns fa difícil interpretar la voluntat del parlamentari si
aquestes no estan formulades d'una manera molt precisa.
Per altra banda, en ocasions és impossible trametre la
documentació solAlicitada a causa del gran volum que aquesta
suposa; per això s'insta el diputat a consultar-la al departament
corresponent, però en cap moment no es posen traves a un
tràmit com és el de les respostes parlamentàries.
Palma, 15 de juny del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AA)
A les preguntes RGE núm. 3160/04 i 3161/04, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Fèlix Fernández i Terrés, relatives a
ajudes a ajuntaments de Menorca i d'Eivissa. (BOPIB núm. 42
de 21 de maig del 2004).
Us tramet, adjunta, relació dels reconeixements
d'obligacions i proposta de pagament del pressupost de
despeses de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Palma, 4 de juny del 2004.
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El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.
La relació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AB)
A la pregunta RGE núm. 3228/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Rosselló i Pons, relativa a
programes d'iniciació professional als centres escolars.
(BOPIB núm. 43 de 28 de maig del 2004).
Atès que no coincideixen el títol i el contingut de la
pregunta, no sabem quin és el tema d'interès de la diputada. Per
tant no podem donar resposta a la pregunta esmentada.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AC)
A la pregunta RGE núm. 3329/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a suport als
ajuntaments per al desenvolupament de l'Agenda Local 21.
(BOPIB núm. 43 de 28 de maig del 2004).
El compliment del contingut de la Carta d'Aalborgh és
responsabilitat exclusiva de cada ajuntament.
Dit això, el Govern disposa d'un equip de quatre persones:
tres tècnics superiors (un llicenciat en biologia, un arquitecte
urbanista i un tècnic superior en turisme expert en participació
ciutadana) dirigits pel cap de secció de Qualitat Ambiental.
Entre tots donen ajuda tècnica, disseny de metodologia
adequada a cada municipi, creació de fòrums i elaboració de
plans d'acció a tots els municipis que ho solAlicitin.
Per altra banda s'està en procés de publicar al BOIB el
decret de subvencions per a la implantació de l'AL21, d'acord
amb el qual es donaran ajudes econòmiques als municipis que
les demanin fins a exhaurir el muntant del capítol 4 de
subvencions per AL21, que en el pressupost de l'any 2004
arriba als 240.000 euros. Els criteris d'assignació dels doblers
estan exposats en el mateix decret.
Palma, 17 de juliol del 2004.
El cap de secció de Qualitat Ambiental:
Guillermo Chacartegui i Cirerol.

Ordre de Publicació
AD)
A la pregunta RGE núm. 3330/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria José Camps i Orfila, relativa a estudis de
valoració de les rissagues en el port de Ciutadella. (BOPIB
núm. 43 de 28 de maig del 2004).
Aquesta conselleria està redactant els projectes d'un dic
exterior en el port de Ciutadella i una dàrsena esportiva a Cala
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d'en Busquet. Dins l'àmbit d'aquests projectes s'han realitzat
estudis de rissagues per determinar com influirien les distintes
alternatives de solucions per ambdós projectes en el fenomen
de rissagues que regularment sofreix el port de Ciutadella.
Les empreses que realitzen els projectes són:
- Dic: Europrincipia Consultores Asociados SL
- Cala d'en Busquet: Sener Ingeniería y Sistemas SA
Les institucions que específicament intervenen en l'estudi de
rissagues són:
- Grupo de Ingeniería Oceanográfica y de Costas de la
Universitat de Cantàbria (GIOC)
- Grupo de Oceanografía Interdisciplinar (GOI) de la
Universitat de les Illes Balears
Les persones que intervenen en els estudis per cada una de
les empreses o institucions són:
- Raúl Medina i Pedro Lomónaco, del Grupo de Ingeniería
Oceanográfica y de Costas de la Universitat de Cantàbria
(GIOC)
- Sebastià M ontserrat i Damià Gomis, del Grupo de
Oceanografía Interdisciplinar (GOI) de la Universitat de les
Illes Balears
- Sergi Ametller, Pedro S. Vila Aguiló i David Martínez de
Sener.
- Josep Lluís Monsó i Miguel Ángel Andújar per part
d'Europrincipia.
Els treballs de redacció dels projectes mencionats i, per
tant, els estudis de rissagues, estan dirigits pels serveis tècnics
de la Direcció General de Ports d'aquesta conselleria. El
director d'assistència tècnica és el Sr. Juan Carlos Plaza Plaza.
Palma, 21 de juny del 2004.
La consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports:
Margarita Cabrer i González.

Subd. coordinació Atenció Primària: 49.085,04
Palma, 21 de juny del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AF)
A la pregunta RGE núm. 3342/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a unitat
infantojuvenil. (BOPIB núm. 43 de 28 de maig del 2004).
El Govern pensa obrir la unitat infantojuvenil de Manacor
l'1 d'abril del 2004.
El termini d'obres és la segona quinzena de març del 2004.
La plantilla serà d'un psiquiatra, un psicòleg, un DUE i un
auxiliar administratiu.
S'ubicarà al centre de salut de Manacor juntament amb la
Unitat de Salut Mental d'adults ja existent.
Palma, 18 de juny del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AG)
A la pregunta RGE núm. 3345/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a fòrum de
la sida. (BOPIB núm. 43 de 28 de maig del 2004).
Es té previst convocar el fòrum de la sida quan la
conselleria tengui coneixement de les línies generals del Pla
nacional de la sida, atès el canvi de govern.

Ordre de Publicació
AE)
A la pregunta RGE núm. 3339/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a
retribucions del director gerent del Servei de Salut de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 43 de 28 de maig del 2004).
Retribucions del director general de l'Ib-salut i del personal
d'alta direcció contractat per l'Ib-salut a dia 2/6/04:
Director general de l'Ib-salut: 50.561,26
Director assistencial: 49.710,36
Resp. àrea comunicació: 49.710,36
Subd. d'urgències: 49.085,04
Subdirectora infermeria: 49.085,04
Cap de Gabinet tècnic: 49.710,36
Secretaria General: 49.710,36
Subd. salut mental: 49.085,04
Gabinet: 40.800,00
Subd. relacions laborals: 49.085,04
Subdirector de pressuposts: 49.085,04
Subd. de comptabilitat: 49.085,04
Subd. d'obres i instalAlacions: 49.085,04
Resp. unitat de comunicació: 40.800,00
Dir. gestió economicofinancera: 49.710,36

Palma, 18 de juny del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AH)
A la pregunta RGE núm. 3346/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a consell de
la sida. (BOPIB núm. 43 de 28 de maig del 2004).
Quan tenguem coneixement de les línies generals del Pla
nacional de la sida, atès el canvi de govern, plantejarem la
convocatòria del fòrum de la sida.
Palma, 18 de juny del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AI)
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A la pregunta RGE núm. 3347/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a decret de
subvencions. (BOPIB núm. 43 de 28 de maig del 2004).
Des de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació no
hi ha previst aprovar cap decret de subvencions per a l'any
2004, sense perjudici de la propera aprovació d'un projecte de
llei, a instància d'aquesta mateixa conselleria, per a la
modificació de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions
de la comunitat autònoma, a l'efecte d'adaptar-la a la nova llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, projecte
que tenim previst presentar al Parlament de les Illes Balears per
a la seva consideració dins el període de sessions que s'ha
d'iniciar el mes de setembre d'enguany.
Palma, 18 de juny del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AJ)
A la pregunta RGE núm. 3348/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina M aria Salom i Soler, relativa a Pla
regional de la sida. (BOPIB núm. 43 de 28 de maig del 2004).
S'elaborarà un nou pla comptant amb els tècnics i els agents
socials de la nostra comunitat autònoma implicats en el tema,
quan es tengui coneixement de les línies generals del Pla
nacional de la sida.
Palma, 18 de juny del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AK)
A la pregunta RGE núm. 3349/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a registre de
sida. (BOPIB núm. 43 de 28 de maig del 2004).
S'adjunten les estadístiques del registre de la sida de l'any
2003.
Palma, 18 de juny del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
AL)
A la pregunta RGE núm. 3350/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a targeta
bàsica. (BOPIB núm. 43 de 28 de maig del 2004).
La convocatòria d'ajuda per a l'adquisició de productes de
primera necessitat (targeta bàsica) es publicarà al BOIB
previsiblement dins aquest mes de juny, una vegada s'hagi
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seleccionat l'entitat colAlaboradora mitjançant el concurs que es
du a terme.
S'ha de fer l'observació que aquesta ajuda no va adreçada a
les persones amb pensions no contributives, sinó que s'adreça
a tots aquells que no arriben a uns ingressos mínims, siguin o
no perceptors de pensions no contributives, ja que el contrari
significaria una injustícia.
Palma, 22 de juny del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació
AM )
A la pregunta RGE núm. 3351/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a compra de
l'Hospital Militar. (BOPIB núm. 43 de 28 de maig del 2004).
La Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, mitjançant
la Direcció General de Patrimoni, va pressupostar per a
l'exercici 2004 l'import d'1.500.000 euros necessari per a la
compra de l'Hospital Militar.
A l'expedient d'adquisició de l'Hospital Militar consta
l'informa plurianual de la Direcció General de Pressuposts de
data 10/03/2004 on s'autoritza la imputació a exercicis futurs de
la compra de l'Hospital Militar en les anualitats següents:
2004: 1.448.000 euros.
2005: 1.448.000 euros.
2006: 1.448.000 euros.
2007: 1.448.000 euros.
2008: 1.448.000 euros.
Total: 7.240.000 euros.
Així com una resolució del conseller d'Economia, Hisenda
i Innovació mitjançant la qual resol aprovar el text del conveni,
autoritza i disposa un import total de 7.240.000 euros per a la
compra, el pagament de la qual s'efectuarà en cinc anualitats, i
la proposta de pagament de la primera anualitat.
Palma, 21 de juny del 2004.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Lluís Ramis d'Ayreflor i Cardell.

Ordre de Publicació
AN)
A la pregunta RGE núm. 3352/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a pressupost
de la Direcció General de Presidència. (BOPIB núm. 43 de 28
de maig del 2004).
S'adjunta l'estat d'execució del pressupost de la Direcció
General de Presidència a data 15/06/2004.
Palma, 22 de juny del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.
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Ordre de Publicació
AO)
A la pregunta RGE núm. 3353/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Salom i Soler, relativa a increment
de places de nounats. (BOPIB núm. 43 de 28 de maig del
2004).
L'activitat assistencial de la UCI nounatal de l'hospital de
referència de la comunitat autònoma ha crescut en els darrers
anys (2001-2003) un 40%.
Els motius d'aquest creixement són diversos: l'augment
mantingut de la població, les tècniques de reproducció assistida
i la major resolució de la unitat en els darrers anys; d'aquesta
manera s'eviten els trasllats fora de la comunitat.
L'Ib-salut, després d'analitzar possibles respostes a aquesta
pressió assistencial, ha valorat l'ampliació de la UCI nounatal
de l'Hospital Universitari Son Dureta com la més idònia, tant
per les condicions clíniques com per les operatives i de
recursos.
Així mateix l'Ib-salut continua valorant el contingut i la
profunditat de la cartera de serveis de l'Hospital Son Llàtzer.
Palma, 25 de juny del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
Ordre de Publicació
AP)
A la pregunta RGE núm. 3356/04, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Andreu Bosch i Mesquida, relativa a programes de
benestar social. (BOPIB núm. 43 de 28 de maig del 2004).
La Conselleria de Presidència i Esports participa amb
programes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, però
a data d'avui es desconeixen els imports que per a l'exercici
2004 aportarà aquest ministeri. La relació dels programes és la
següent:
- Pla de desenvolupament gitano.
- Programa d'eradicació de la pobresa i exclusió social.
- Pla d'integració social d'immigrants.
- Pla de prestacions bàsiques de serveis socials de
corporacions locals.
- Pla gerontològic i programes d'Alzheimer i altres
demències.
- Pla d'acció per a persones amb discapacitat.
- Programes i serveis d'atenció a la primera infància (0-3
anys).
- Pla estatal de voluntariat.
- Conveni amb l'Institut de la Joventut (Injuve).
- Programa de suport a famílies en situacions especials.
- Programa d'execució de mesures per a menors infractors.
- Programa experimental dins l'àmbit de la infància
maltractada.
Palma, 22 de juny del 2004.
La consellera de Presidència i Esports:
Maria Rosa Puig i Oliver.

Ordre de Publicació

AQ)
A la pregunta RGE núm. 3357/04, presentada per l'Hble.
Sr. D iputat Andreu Bosch i Mesquida, relativa a
infraestructures sociosanitàries. (BOPIB núm. 43 de 28 de
maig del 2004).
Durant l'anterior legislatura es va portar a terme un estudi
sociosanitari de base teòrica, sense cap pla de viabilitat
incorporat, és a dir, sense aplicacions concretes i sense
normativa.
Per aquest motiu, donat l'interès que té l'actual govern de
portar a terme un pla sociosanitari viable, s'està procedint a
realitzar de forma actualitzada una valoració dels indicadors de
necessitats i una avaluació dels recursos existents tant en
l'àmbit social com en l'àmbit sanitari per procedir posteriorment
a la sincronització dels recursos socials i sanitaris que
configuren l'àmbit sociosanitari. Simultàniament s'està
elaborant la normativa específica per aquest àmbit i l'elecció i
priorització dels recursos més viables que encaixen amb la
tipologia de l'atenció sociosanitària.
A finals d'aquest any quedarà definit el model sociosanitari
per a les Illes Balears i per tant els podrem ampliar informació.
Palma, 28 de juny del 2004.
La consellera de Salut i Consum:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Ordre de Publicació
AR)
A les preguntes RGE núm. 3358/04 a 3370/04, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Josep Diéguez i Seguí, relatives
a viatges realitzats pel personal de totes les conselleries des de
l'1 de juny del 2003 fins al 15 de maig del 2004. (BOPIB núm.
43 de 28 de maig del 2004).
Els consellers, alts càrrecs, càrrecs de confiança i
funcionaris de les diferents conselleries del Govern han
realitzat els viatges propis del seu càrrec i necessaris per a
l'exercici de les seves funcions, d'acord amb les disposicions
vigents en la matèria i en el marc de les previsions
pressupostàries existents.
Palma, 17 de juny del 2004.
La vicepresidenta del Govern i consellera de Relacions
Institucionals:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
AS)
A la pregunta RGE núm. 3374/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Seguí i Pons, relativa a temporada
de caça del tord. (BOPIB núm. 43 de 28 de maig del 2004).
L'obertura de la caça del tord a Mallorca a la vegada que la
resta de la caça menor en general, el segon diumenge d'octubre,
no és més que retornar a allò que s'autoritzava fins la
temporada 92-93, i suposa l'obertura de al seva caça les
mateixes dates que a les comunitats autònomes veïnes.
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Les pròrrogues de la caça de tords amb "filats" fins al 15 de
febrer s'han concedit d'acord amb el que s'assenyala a l'article
4 de l'Ordre del conseller de Medi Ambient d'1 de setembre del
2003 (BOIB 131, de 18/09/2003), que expressa que: "Prèvia
solAlicitud dels ajuntaments o societats de caçadors interessats,
la Direcció General de Caça, Protecció d'Espècies i Educació
Ambiental podrà autoritzar la pròrroga fins al 15 de febrer en
funció de les circumstàncies concurrents de caràcter
mediambiental i de població de tords". Es va detectar una
significativa població de tords pels agents de Medi Ambient i
les condicions que justifiquen les autoritzacions són les de
prevenir perjudicis importants als cultius.
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La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
28 de juliol del 2004, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de
referència, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller de Turisme, davant la Comissió de Turisme, per tal
d'informar sobre el viatge oficial a Moscou dels dies 24, 25 i 26
de febrer del 2004.
Així mateix, d'acord amb l'establert als articles 95 i 96 del
Reglament de la Cambra, acordà de tramitar-la pel procediment
d'urgència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juliol del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Palma, 29 de juny del 2004.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

Ordre de Publicació
AT)
A la pregunta RGE núm. 3375/04, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Maria Seguí i Pons, relativa a avançarprorrogar la temporada de caça del tord. (BOPIB núm. 43 de
28 de maig del 2004).
Pel que fa a l'avançament de la seva obertura a M allorca
fent-la coincidir amb la de la caça menor en general no s'ha fet
més que tornar al que era tradicional, ja que va ser la
temporada 93-94 que es va iniciar el retard al darrer diumenge
de gener. L'obertura amb la caça menor en general és habitual
en moltes de les comunitats autònomes i, per descomptat, a les
de l'àmbit mediterrani. Amb el començament de la caça del tord
a la vegada que la caça menor en general s'aconsegueix dividir
la pressió de caça inicial entre les diferents espècies i així es
beneficien totes d'aquest repartiment.
Pel que fa a la pròrroga, circumstàncies que ho permeten i
condicions, s'ha estat a allò previst a la legislació vigent: article
28 de la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais
naturals i de la flora i fauna silvestres.
Així i tot, en compensació a l'increment de jornades hàbils
de caça i per ajustar aproximadament la pressió cinegètica
potencial sobre els tords en temporades anteriors a la del 20032004, l'Ordre del conseller de Medi Ambient d'1 de setembre
del 2003 (BOIB 131 de 18/09/2003) redueix la quantitat de
captura de tords amb escopeta als vedats de Mallorca, que
passa de 17 a 15 per a la caça amb escopeta i de 17 a 12 amb
el sistema de "filats".
Palma, 29 de juny del 2004.
El conseller de Medi Ambient:
Jaume Font i Barceló.

3.16. SOLALICITUDS DE COM PAREIXENÇA

3.17. INFORM ACIÓ
Ordre de Publicació
A)
SolAlicitud de convocatòria de sessió extraordinària i
urgent del Ple del Parlament de les Illes Balears (RGE núm.
4762/04).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de dia
28 de juliol del 2004, conformement amb el que disposen els
articles 24.4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i 61
i 95 del Reglament de la Cambra, admeté a tràmit l'escrit de
referència, presentat pel Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual se sol Alicita la convocatòria d'una sessió
extraordinària i urgent del Ple de la Cambra, amb l'ordre del dia
següent:
1. Interpel Alació RGE núm. 4761/04, relativa activitats
desenvolupades per autoritats i funcionaris desplaçats a
Moscou el febrer del 2004.
Així mateix, la Mesa acordà d'elevar aquesta solAlicitud a la
consideració de la Diputació Permanent, en sessió la data de la
qual es fixarà oportunament per la Presidència, i que serà abans
de l'inici del proper període de sessions.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juliol del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 4615/04, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Turisme.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
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A)
Renúncia a la condició de diputada de l'Hble. Sra. Joana
Maria Seguí i Pons, del Grup Parlamentari Socialista.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de juliol del 2004, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
4882/04, presentat per l'Hble. Sra. Joana M aria Seguí i Pons,
del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual presenta la
seva renúncia al càrrec de diputada.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juliol del 2004.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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